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Sint Bernard kennen
door MAUR STANDAERT O.C. S.O.

S

int Bernard is een schrijver wiens werken nog altijd worden gelezen.
J anauschek noemt in zijn Bibliographia bernardina meer dan vijfhonderd gedrukte --- volledige of gedeeltelijke uitgaven en bijna drie
duizend titels van boeken en studies, welke betrekking hebben op de
abt van Clairvaux 1 ) . Hoe vaak de werken van Sint Bernard vóór de
uitvinding van de boekdrukkunst zijn gecopieerd, zullen wij, ondanks de
belangwekkende recente onderzoekingen van Dom Leclercq, wel nooit
precies weten. Talloos zijn ook de boeken, artikelen, studies en vertalingen, die nog na de bibliografie van Janauschek, welke tot 1890 loopt, in
alle talen en in alle landen zijn verschenen. De laatste jaren zijn op dit
gebied zeker niet de minst vruchtbare geweest; en ofschoon het jaar
1953, waarin het achtste eeuwgetij van de sterfdag van de heilige valt,
nog niet ten einde is, mag de „Bernardijnse" literatuur, die reeds in de
loop van dit jaar is verschenen, zeer overvloedig worden genoemd.
Ondanks dit alles, dient echter te worden gezegd, dat wij Sint Bernard nog veel te weinig kennen. Er zijn de laatste tijd stemmen opgegaan, die hebben aangedrongen op een volledig nieuw onderzoek: op
herziening, herwaardering en nauwkeuriger overweging van alles wat er
tot nu toe over Sint Bernard is geschreven en gedacht. „Tot voor kort",
aldus Dom Leclercq, „had men de werken van Sint Bernard vele malen
uitgegeven, men had ook veel, en met grote bewondering, over hem
geschreven; maar men had hem niet werkelijk bestudeerd. Thans begint
men zich af te vragen, of hij inderdaad de lof verdient, die de eeuwen
hem hebben toegezwaaid, en alleen een uiterst nauwkeurig onderzoek
van de situaties, waarin hij zich geplaatst zag, zal het antwoord op die
vraag mogelijk maken".
De schrijver van deze regelen denkt daarbij op de eerste plaats aan
alle wetenschappelijke onderzoekingen aangaande Sint Bernard en zijn
tijd. Hij verwacht reeds veel van de wetenschappelijke publicaties op dit
gebied, ter gelegenheid van het achtste eeuwgetijde. Maar „Sint Bernards ingrijpen in de gebeurtenissen van zijn tijd is zo veelvuldig, zijn
optreden strekt zich uit over zoveel verschillende gebieden, dat een
groot aantal historici zijn onderzoekingen nog jaren lang zal moeten
voortzetten, vóór het mogelijk zal zijn, van de ziel en het leven van deze
1)

1

Wenen, 1891.
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dat Sint Bernard de Onbevlekte Ontvangenis zou hebben verdedigd?
Wat hij heeft gedaan voor de Maria-verering — en de gloed waarmee
hij dit heeft gedaan •--- is verdienstelijk genoeg op dit gebied, en het
heeft hoegenaamd geen zin, pogingen te doen om hem ook nog dingen
toe te schrijven, waarop hij geen aanspraak kan maken. Laten wij liever
op hem toepassen, wat hij zelf over Maria heeft geschreven in zijn
vermaarde brief aan de kanunniken van Lyon: „De koninklijke Maagd
heeft geen eer nodig, welke haar niet toekomt; zij is (immers) overstelpt
met rechtmatige eretitels en getooid met de tekenen van haar waardigheden. Virgo regia [also non eget honore, veris cumulata honorum

titulis, infuus dignitatum" 5 ).
Het heeft evenmin zin, met alle geweld te willen vaststellen, dat bij
het conflict tussen Sint Bernard en Abélard, laatstgenoemde in alle
opzichten ongelijk had 6 ). Vooral sinds de publicatie der werken over
de logica van de geduchte dialecticus, geeft men zich beter rekenschap
van de werkelijke strekking van zijn geschriften. Sint Bernard had zich
ook niet uit eigen beweging in de strijd geworpen. Hij liet zich, enigszins met tegenzin, daartoe voornamelijk bewegen door het aandringen
van zijn vriend Guillaume de Sint-Thierry; maar hij zorgde er voor de
kwestie terstond op het terrein van de absolute geldigheid van het
geloof te brengen en niet op dat van de theologische discussie, zoals
Abélard had gewild toen hij op het bijeenroepen van het Concilie
aandrong.
Bij dit drama
want het is inderdaad een drama — zijn de tweetegenstanders er niet in geslaagd een terrein te vinden om tot overeenstemming te komen en zelfs niet om elkaar te lijf te gaan. „Ten aanzien
van God die Zich openbaart", zo heeft men zeer terecht geschreven, „is
tweeërlei psychische houding (en dus tweeërlei methode) mogelijk: die
van de geesten welke doordrongen zijn van en beheerst worden door de
grootheid van het goddelijk mysterie en in die ban de beschroomde blik
van de liefde behouden, of wel die van het intellect, dat, als het eenmaal
door de genade van het geloof is gegrepen, geen schroom kent, maar
zich in innig contact met de waarheid voelt en op dit bovennatuurlijk
niveau ten dienste van zijn geloof --- de werkzame weetgierigheid
van het redelijk verstand hervindt. Sint Bernard en Abélard zijn voorbeelden van die twee typen. Zij vertegenwoordigen niet de waarheid
tegenover de dwaling, en evenmin het geloof tegenover de rede, maar
Brief 174, 2; Patres Latini 182, 333 B.
Conflict dat uitliep op de tweede veroordeling van Abaelardus, door het Concilie
van Sens in 1141, en waaraan, behalve formele dwalingen bij Abaelardus, toch ook de
tegenstelling ten grondslag lag tussen Bernards meer mystisch en z jn meer dialectisch
gerichte theologie (N. v. d. R.) .
5)

6)
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-
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digheid zweemt. „Primam esse historiae legem ne quid Talsi dicere
audeat; deinde, ne quid verf non audeat, ne qua suspicio gratiae sit in
scribendo, ne qua simultatis 9 ) .

***
Sint Bernard kan ook verder van ons af lijken. De toestanden in de
twaalfde eeuw verschillen immers zeer veel van de tegenwoordige. De
voornaamste reden daarvan is wel, dat de eeuw van Sint Bernard tot de
Middeleeuwen behoort en daarin zelfs een hoogtepunt vormt. Alles in
die tijd steunt op het geloof, niet alleen in het particuliere leven, maar
ook in het openbare: in de politiek, de sociale verhoudingen en de
cultuur. Er kan dan werkelijk worden gesproken van een Christenheid", wat natuurlijk niet wil zeggen, dat er in die tijd alleen maar
heiligen hebben geleefd. Geweld, bijgeloof en onrecht bestonden ook
toen, en vaak zelfs op grote schaal. Maar bij alles werd rekening gehouden met het godsdienstig element. Frederik Barbarossa — om
slechts een voorbeeld te noemen — was een verbitterd tegenstander van
de regerende pausen en heeft zelfs verscheiden tegen-pausen tegenover
hen gesteld; maar, als overtuigd Christen, ondernam hij onmiddellijk na
de verovering van Jerusalem door Saladin een Kruistocht. Welk een
verschil met het Westen van de twintigste eeuw! De onverschilligheid
op godsdienstig gebied neemt voortdurend toe, hand in hand met de
vooruitgang op wetenschappelijk en technisch gebied, die op zichzelf
natuurlijk moet worden toegejuicht. De zorg voor materieel welzijn en
gemak dreigt alle ontvankelijkheid voor het geestelijke te verstikken.
Het materialisme dringt overal door en probeert het thans met een soort
positief programma: het wil veeleer anti-theïstisch dan atheïstisch zijn.
Dat is „het drama met het godloos humanisme". Een groter tegenstelling tot de Middeleeuwen is moeilijk denkbaar. Wanneer Sint Bernard
in de twaalfde eeuw terecht wordt beschouwd als een van de beste
getuigen voor de verhouding van zijn tijd tot God, als hij inderdaad ,,de
verpersoonlijking is van alle aspecten waaronder het middeleeuwse
Christendom zich heeft kunnen manifesteren", als hij „op alle terreinen
heeft gewerkt", en „op ieder gebied met vrucht", als er „tussen hem en
het streven van zijn tijdgenoten zulk een overeenstemming heeft bestaan, dat zijn persoonlijkheid alleen reeds voldoende is om een beeld te
geven van het gehele tijdperk, waarin hij leefde" 10 ) , dan spreekt het
wel van zelf, dat wij verwonderd en onwennig tegenover hem staan en
9)

Cicero, De C)ratore. 1. II, hoofdst. 15, par. 62.

10 Daniel - Rops,

L'Eglise de la cathédrale et de la Croisade

historiques), Parijs, 1952, blz. 102.

(Les grandes études
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Europa staat in die tijd in het teken van Clairvaux: Frankrijk, de
Nederlanden, Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, Ierland en de Scandinavische landen. Als men . aan de kloosters, die rechtstreeks dochterhuizen van Clairvaux zijn, de kloosters toevoegt, welke door die eerste
dochterhuizen zijn gesticht, zoals de kaart van Dimier dat doet, krijgt
men een tamelijk goed idee van de geweldige invloed, die van de heilige
abt is uitgegaan. Hic est digitus Dei.
Het kan nooit genoeg worden herhaald: de bron van alle grootheid
bij Bernard is zijn heiligheid. Uit die heiligheid komt bij hem alles
voort. Er zijn heiligen, die geen grote mannen zijn, en er zijn grote
mannen, die geen heiligen zijn. De abt van Clairvaux is er in geslaagd
zowel het één als het ander te zijn, en hij was groot, omdat hij heilig
was. Dat is de altijd levende, indrukwekkende les van de ontzaglijke
vruchtbaarheid van het innerlijk leven. Bernard als mysticus: dat verklaart alles; neen: God is de verklaring van alles, wat Sint Bernard tot
stand heeft kunnen brengen, en zonder God, zonder de souvereine
Meester, de almachtige Schepper zou de abt van Clairvaux niets zijn.
**

*

Bernard vertegenwoordigt een gehele wereld, waaraan men steeds
weer nieuwe aspecten kan ontdekken. Hij is groot en staat, ondanks
alles, toch zo dicht bij ons: hij is zo menselijk, zozeer een der onzen.
Reeds tijdens zijn leven konden de mensen moeilijk zijn beminnelijkheid
weerstaan. De abt Isaac de l'Etoile riep in een van zijn preken uit: „Wij
hebben een mens gezien, die bovenmenselijke macht bezat: als men zich
ergerde aan zijn manier van optreden of aan zijn verwijten, morde men
tegen hem, wanneer hij er niet bij was; maar op zijn gelaat straalde zulk
een beminnelijke en goddelijke majesteit en zulk een eerbiedwaardige
liefde, met zulk een ontzagwekkende rust, en op zijn lippen lag zulk een
lieflijkheid gespreid, dat hij slechts behoefde te verschijnen om vrede te
brengen, zodat men zichzelf terstond verweet, hem iets te hebben verweten. Men beminde alles in hem, alles van hem moest men prijzen en
verheerlijken" 14) .
Na acht eeuwen zijn de geschriften, die hij heeft nagelaten, nog
steeds bij machte een buitengewoon fascinerende indruk op ons te
maken, en die wonderlijke aantrekkingskracht kon zich bij de meest
onverwachte gelegenheden doen gelden. Zo is nog niet lang geleden
14) In Assumptione, Sermo II; Patres Latini 194, 1869 C. Enige andere getuigenissen vindt men bij E. Wellens, Saint Bernard, directeur spirituel, in de Collectanea
Ordinis Cisterciensium Reformatorum, XV (1953) , blz. 94.
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een Pierre Dalloz tot Sint Bernard gekomen, toen hij in diens geschriften gegevens op het gebied van de architectuur zocht 15) .
Albert Béguin vertelt in de inleiding tot zijn nieuwe Franse vertaling
van de mystieke werken van Sint Bernard, dat hij zijn werk onder
steeds veranderende omstandigheden en in de meest uiteenlopende
klimaten heeft volbracht: in een hotelkamer in New York, onder de
paarsblauwe Californische hemel, op de hoogvlakten van Mexico, in de
Londense mist, onder de Toscaanse zon, in het benarde Berlijn, aan de
oevers van de Ganges, aan de kust van Malabar, te midden van de
tempels der Dravida's in het Zuiden van Voor-Indië: „Onder zoveel
verschillende luchten, in contact met zoveel verschillende, onrustbaren
de vormen van samenleving, bij werkzaamheden, zozeer verschillend
van die welke men ooit in Clairvaux heeft gekend, is Sint Bernard voor
mij toch nooit een vreemde geweest. Hij heeft mij geholpen onverdraaglijke samenlevingen te verdragen, en liefde te gevoelen voor die welke
ik heb zien lijden en, zonder de moed te verliezen, de kwellende vragen
onder de ogen zien, welke deze eeuw aan ieder van ons stelt" 16) .
Wie Sint Bernard zo dicht bij zich wil voelen, zal er goed aan doen
zijn werken aandachtig en herhaaldelijk te lezen 17 ). Onder die werken
vormen de brieven ongetwijfeld een zeer interessant geheel, dat ons op
weg kan helpen om de ziel van de heilige te leren kennen. Brieven aan
.

15) Vertaling van De Consideratione, Grenoble, 1945.
16) Saint Bernard, Oeuvres mystiques, Franse vertaling van A. Béguin, Parijs
1953, blz. 22.
17) Uiteraard verdient het de voorkeur, de werken van Sint Bernard te lezen in het
Latijn, de taal waarin ze oorspronkelijk zijn geschreven. Een goede vertaling kan
echter, ook voor degenen die Latijn kennen, een stimulans zijn en een hulpmiddel tot
beter begrip. — Bij het lezen van de brieven is het van belang de omstandigheden te
kennen, waaronder Sint Bernard ze heeft geschreven. In dit opzicht kan de belangrijke uitgave van de Commission d'Histoire de L'Ordre de Citeaux: Bernard de
Clairvaux (Parijs, 1953) zeer goede diensten bewijzen, mede dank zij het uitstekende
chronologische overzicht en het zeer practische zaakregister.
Wij noemen in dit verband enige Nederlandse vertalingen en studies:
W. T. Aalders, Bernard van Clairvaux, in de reeks Grote M ystieken, Baarn, 1913.
Sint Bernard, Verhandeling over de liefde tot God, vertaald en ingeleid door Anton
van Duinkerken, Utrecht, 1930.
Bernardus van Clairvaux, Verweerschrift. Brief in den regen, vertaald en ingeleid
door Anton van Duinkerken, Amsterdam-Antwerpen, 1938.
Bernardus, Mariapreken, vertaald en ingeleid door Anton van Duinkerken, Bussum,
1946.
A. van Duinkerken, Uren met St Bernard, Baarn, 1943.
Bernard van Clairvaux, Bezinning, ingeleid en vertaald door Sloternaker de Bruine,
Amsterdam, 1951.
Bernardus van Clairvaux, De omstandigheden van Christus geboorte. IIIe. preek
In Nat. Dom., in Ons Geestelijk Leven, 29 (1953), blz. 224-228.
De Cisterciënser monniken van de abdijen van Noord- en Zuid-Nederland publiceren dit jaar, ter gelegenheid van het eeuwgetijde, een Sint Bernardus van Clairvaux.
Gedenkboek, met een twintigtal studies over de abt van Clairvaux.
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SINT BERNARD KENNEN

i1

werpen, en vooral zijn zeer belangrijke reeks van zesentachtig preken
over het Hooglied, vormen een onuitputtelijke schatkamer.
Sint Bernard is mens gebleven, en hij is een mens van de twaalfde
eeuw. Hij staat ver van ons af door alles waarin die eeuw van de onze
verschilt. Maar, ondanks dit alles, vervult zijn grootheid, zijn waarachtige grootheid voor God en voor de mensen, ons met bewondering,
temeer, omdat hij voor ons gevoel toch ook weer zo dicht bij ons staat,
deze monnik, die zich bewust is van zijn nietswaardigheid, maar die,
omdat God hem daartoe roept, wil opklimmen tot de toppen van de
vereniging met de Bruidegom.
Sint Bernard heeft ons een onvergankelijke les gegeven in liefde tot
God en in het ijveren voor de zielen uit liefde tot God. En hij heeft
gezegd: „De maat voor de liefde tot God is: Hem te beminnen zonder
mate".

Na -oorlogse poëzie in Nederland
door T. VAN HEUGTEN S.T.

H

ET zou interressant geweest zijn de weinig dichtlievende Menno
ter Braak eens zijn mening te horen zeggen over de nieuwere
poëten, die sinds 1945 in Nederland zo talrijk optreden en die, gedeeltelijk althans, een zo nieuw geluid doen horen. Menno ter Braak en
deze dichtergroep vormen een zo radicale tegenstelling dat van enig
wederzijds begrip wel geen sprake had kunnen zijn. Ter Braak was de
geincarneerde ratio en deze dichters verfoeien de rede als de vijandin
van alle poëzie.
De uiterste vleugel die ongeveer in „Atonaal", de bloemlezing van
Simon Vinkenoog van 1951, is ondergebracht en in Lucebert, Jan Elburg en Gerrit Kouwenaar zijn aanvoerders vindt, is zo vernieuwzuchtig, zo radicaal brekend met het verleden, met traditie, aesthetica en
wat de vroegere poëten als essentieel beschouwden, dat het begrip
poëzie een wezenlijke verandering ondergaan heeft. Aanvankelijk waren het slechts enkelen die in het „Woord", het tijdschrift van Koos
Schuur, hun experimenten in nieuwe dichtkunst publiceerden, doch hun
voorbeeld werkte aanstekelijk en kweekte andere experimenteerders. In
de wezenlijke verandering van het begrip poëzie schuilt, dunkt mij, de
oorzaak dat kundige en versgevoelige critici deze dichkunst zo krachtig
hebben afgewezen. Jan Engelman, Bertus Aafjes, Vasalis, allen dichters, die het geheim en het suprarationele der poëzie steeds ten hoogste
geëerbiedigd en de ratio slechts een smalle basis in poëticis toegekend
hebben, staan niet alleen sceptisch, maar zelfs afwerend en veroordelend tegenover deze zogenaamd experimentele poëzie.
Vasalis en Aafjes kan men bovendien moeilijk ouderen noemen:
enkele experimentelen zijn ouder in jaren dan zij. Hun optreden als
dichter dateert echter van ongeveer 1937 en daarom rekent men hen tot
een oudere generatie. De perioden tussen de verschillend geaarde scholen of generaties worden hoe langer hoe korter: om de tien jaar kan een
nieuw geslacht aantreden, dat zijn voorgangers meedogenloos omver
kegelt. Wat echter de generatie 1950 van de voorgaande van 1937
onderscheidt is, meen ik, nogmaals: een totaal ander poëzie-begrip. Er
is en wordt over poëzie onleesbaar veel gesproken en geschreven en
stilzwijgend gaat men daarbij uit van de veronderstelling dat ieder
ongeveer eenzelfde opvatting daarover heeft. Een definitie of bepaling
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van poëzie is onmogelijk te geven. Ieder denkt er het zijne over en tot
voor kort kwam men in essay's en discussies daar wel mee toe, omdat
de opvattingen niet al te ver uiteen liepen. Wie zich met de schone
letteren bezig hield had een schat van herinneringen in zijn hoofd, had
de grote dichters gelezen, deelde min of meer in de emotionele stromingen van zijn tijd en had zich uit dit complex een overeenkomstige
opvatting van poëzie gevormd, die niet al te zeet verschilde van de

algemeen aanvaarde, hoeveel persoonlijke nuances er in die opvatting
ook aanwezig mochten zijn.
De poëzie-opvatting van Vondel en Hooft, van Kloos en Gorter, van
Marsman en Aafjes was, geloof ik, eender genoeg, ondanks détailverschillen, om een basis te vormen tot wederzijdse verstandigung. Hier
lijkt mij echter het grote verschil te liggen tussen de experimentelen, de
atonalen van 1950, en alle vroegere generaties. Wat tot 1950 poëzie
heette is dit thans niet meer en wat deze nieuweren poëzie noemen is iets
essentieel anders dan de vroegere. „Deze poëzie, zegt Simon Vinkenoog in zijn „Bij wijze van Inleiding" tot de bloemlezing Atonaal, is
waarschijnlijk niet voor uitleg vatbaar, dit in tegenstelling tot de poëzie
der generaties die deze dichters voorafgingen. Elke psychologische,
psycho-analytische of philologische verklaring moet op een gegeven
moment onherroepelijk haar onmacht bekennen .... Ik zie een minder
gladde verstechniek, een experimenteren met gedachten en gevoelens,
dat sterk afsteekt tegen de provincialiteit van onze poëzie van vóór
1940, toen slechts een enkeling onder de dichters zich, wat de physieke
gesteldheid van het vers betreft, op ongebaande wegen begaf". En op
het omslag van Atonaal zegt hij: „Atonaal is van een gehalte dat elke
lezer voor zich zelf mag bepalen. Wat verwacht wordt is, dat ge het
paard eens achter de wagen spant in plaats van ervoor, dat ge eens
naar boven valt in plaats van naar beneden, dat ge eens ja zegt neeschuddende en neezegt al knikkende van ja".
De samensteller dezer bloemlezing experimenteert er duchtig op los
in zijn in 1952 verschenen bundel Land zonder Nacht (Uiig. Querido,
Amsterdam) . Het eerste van Zeventien Gedichten voor Ferdy luidt

aldus:
ik houd het pleidooi
voor het aardse wonder
van weerlicht ontdaan
een gebarsten stem als
oponthoud in het alfabet
is zekerder waarde
dan de veiligheidsraad
van mijn dromen
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wat ik beminnend
heb tenietgedaan
heb ik in het wonder
hervonden levend
te branden in liefdes
vooronder

en jan G. Elburg, nog een der aanvaardbaarsten van de experimentelen, schrijft in zijn bundel Laag Tibet (1952. Uitg. De bezige Bij, Amsterdam, 1952) onder de titel anti-onweer gedicht:
Nu, waakzaamheid. Het zijn de sluikmannen
met een tonsuur van maan, die
de hurkdans van de donder aankondigen.
Zijn de wolken zo haveloos, ooms?
Rook rolt er. Een wild wentelen.
Spiraalmatrassen voor olifanten.
Het rampast van donkere hongertongen.
Wat mijn angst niet verzint!
Een kinderspel onder blikken licht:
de nikkelen bikkel van de bliksem.
Er is een dwingend sliepuit met vork en mes,
rond ons, dat oorlogen te binnen brengt.
Daarom maak ik mijn ogen nat.
Er is een buik van geluid geopend.
Kwade nabuurschap van geluid
maakt mijn gezicht een groene muur.
Daarom zet ik mijn woorden
als kraaien op een draad,
aandachtig als een hengelaar,
met een hart als gekuild gras.
Nu dan voor mij de nacht, vannacht,
een doffe naaimachine
... .

Deze gedichten lezend vraagt men zich af of het niet al te grotesk is
te spreken „van de eerste manifestatie van een poëtische herleving, die
belangrijker zal blijken te zijn voor de Nederlandse letterkunde dan die
der Tachtigers". Zijn het gedichten of is het een heel of half onbewust
neuriën, een aaneenrijgen van onbewuste associaties, een zich laten
drijven op wat klanken en voorstellingen, die uiterlijk op een gedicht
lijken? Er is weinig zin of gevoel, weinig ontroering of verrukking,
weinig tref fends in te ontdekken. Moesten er nu zoveel eeuwen Homer
rus, Shakespeare en Goethe voorafgaan dat men met deze extravaganties nog vrede zou nemen?
Een dichter-criticus is altijd voorzichtig met het vellen van oordelen
over aankomende poëten, die nieuwe poëtische terreinen gaan ontginnen. Daarom staan Vasalis (in „Libertinage", Maart-April 1952) en
Bertus Aafjes (in „Elsevier", juni 1953) , ondanks hun harde en afwij-
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het summum van ongerijmdheid vormen en de indruk wekken dat de
maker een loopje neemt met zijn lezers. Zo schrijft bijvoorbeeld Remco
Campert, een verwoed experimentalist, in Een Standbeeld opwinden
(Uitg. De bezige Bij, Amsterdam, 1952) onder het opschrift Sintels van
de Zon 4:
De rug van de zon is de maan
de maan is de spiegel van de winter
die zich zelf aan scherven slaat
in de spiegel van de maan
buigen alle goden en bevriezen
kus nu de koning op zijn lippen
half geopend wacht zijn mond
kus hem nu is de tijd
gekomen voor vrolijkheid en terugkeer van de zeeman
een kermis een koning
een kerkbel van letters
slaapt om de woning
van de zeeman

en Lucebert, de hogepriester der experimentelen, in Apocrief (Uitg. De
bezige Bij, 1952) , onder wat hij noemt Romeinse Elehymne:
wit en licht ligt mijn geest op de maan
als mijn lijf op de goudschaal der zon
van de zuil van de nacht kraait de haan
als de taal van de donkre kolom mijner tong
ei en oer in de dans van het zaad
straalt de mens
hij kent de pijl hij kent de boog
ben ik de jacht ben ik de jager van de laat
op land gebrachte ziel --- zij staat gehoor zij staat gevangen in mijn oog

0 dans als de lopende dorst van genot
leng mij mijn ijlte pijlen
vlug van getal en van droom
tis in volt van het vuur of in stilt van het steen
dat gij rust als de vrucht als de vondeling god
—

Het heeft weinig zin deze dichters hun onverstaanbaarheid te verwijten: zij willen juist onverstaanbaar zijn en hebben de redelijkheid
als een verouderd postulaat afgeschud. Hun gedichten willen ondergaan worden. Nu is dit, zoals Vasalis in haar critiek opmerkt, een
waarheid die zo oud is als de wereld. Elk gedicht wil ondergaan, en niet
allereerst „begrepen" worden. Maar alles in de mens dringt onwillekeurig naar het licht der bewustheid en het is ingaan tegen de draad,
het is een verwringen van de natuur, wanneer men het troebele rijk van
het on- of onderbewuste tot souverein gebied wil verheffen. Deze
poëten hebben echter hun voorgangers en zijn in zekere zin consequent.
Zij vertegenwoordigen in Nederland een late uitloper van het Franse
surréalisme van vóór enige decennia, een school of richting, die ont-
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staan moest uit de cultus van het onbewuste. Hoeveel denkers en
geleerden hebben de laatste eeuwen niet het onbewuste ten troon
geheven en dit tot de grote al-broedplaats verklaard. Wie geen bewust
en alwetend God als eerste oorzaak aanvaardt, vindt geen andere uitweg dan de intronisering van het onbewuste. Dit is het onontwijkbare
alternatief. De ontkenning van een bewuste, wetende God stort alles in
de brouwketel van het onbewuste, dat er was vóór de mens, dat er na
hem wezen zal en waaruit alles is voortgekomen. Wanneer men dit
onbewuste als de oerbron, de moederbodem, de oerkracht aanvaardt, is
het consequent ook het on- of onderbewuste in de mens het primaat toe
te kennen ei souverein te verklaren. Zo past deze poëzie-opvatting
volkomen in het algemene tijdsbeeld.
***

Intussen behoren niet alle na-oorlogse dichters tot de Atonalen of
Experimentelen. Deze laatsten vormen slechts een kleinere groep, die
door haar zelfbewuste houding en door de geaccentueerde aandacht,
welke Vinkenoogs bloemlezing trok, bijzonder in de belangstelling
staat. Dichters als Guillaume van der Graf t, Matheus Verdaasdonk,
Ad den Besten, Michael Deak en talloze anderen zijn zeker geen
Atonaaldichters. Vinkenoog heeft door zijn beperkte en aprioristische
keuze een wel zeer eenzijdige voorstelling van dichtend Nederland na
de oorlog gegeven.
Een gedicht als „De Kloostertuin" van Matheus Verdaasdonk, die
zijn tot nu toe enige bundel met de merkwaardige titel Cantuale ad
usum fratrum minorum (Uitg. van Oorschot, Amsterdam, 1946) onder
en kort na de oorlog schreef, staat mijlen ver van de experimentelen.
Onder de linde las ik mijn getijden.
God ademhaalde aan de kloostermuur.
„Verslaapt Gij, God", riep ik, „dit stralend uur,
Waarin Uw engelen de Primen luiden?"
Verblindend trad Hij uit het struikgewas
en zond zijn vogels in de vroege bomen
en schreef de boomgaard vol met antiphonen,
vlinders en bijen schiep Hij in het gras.
.,Wat zingt de monnik in de dageraad?"
Ik toonde Hem mijn oude cantuale,
Opengeslagen bij 't Magnificat.
Zijn glimlach blies de noten van het blad
en in der linde ritselend geblaart
werden zij morgenlicht en nachtegalen.

Dit mooie vers is genietbaar voor de eenvoudigste en toch is er iets
2
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nieuws, iets hedendaags voelbaar in zijn houding en structuur. Het is,
geloof ik, het licht ironische, even niet ernstige in zijn derde en vierde
regel. Dit heeft het gemeen met vele gedichten der jongste poëten. Het
is of zij een minder strak en ernstig gezicht zetten wanneer zij dichten,
dan wij dit, vooral sinds tachtig, van dichters gewend waren. De tachtigers namen de schoonheid en wat daarmee in verband stond huive
ringwekkend serieus en traden dienovereenkomstig, al dichtend, ongewoon plechtig en priesterlijk op. De jongeren hebben in het algemeen
die priesterlijke plechtstatigheid afgezworen en zien ook het maken van
een gedicht reëler, nuchterder, hoewel in de grond niet minder ernstig.
Het plechtig-sombere uitzingen van eigen emoties, van de bewogenheden der ziel is vrijwel verdwenen: men springt gemakkelijk over naar
het alledaagse, het luchtige en maakt een humoristische opmerking,
alsof alles toch weer niet zo heel serieus moet genomen worden.
Ik meen dat veel van wat Martinus Nijhoff in een lezing, die hij in
1935 te Enschedé hield (opgenomen in „Maatstaf", Juli 1953) , zei, van
toepassing is op de dichters van na 1945. „De poëzie (is), om het kort
te zeggen, objectiever geworden. Geen directe lyrische gevoelsuitstorting
meer, maar korte stukjes geobjectiveerd leven, geconstrueerd, gecomponeerd, meer in de stijl, waarin vroeger epische gedichten werden geschreven. De persoonlijkheid van de dichters (schijnt) voldoende onderwerp te vinden in het gewaar worden niet van zich zelf als dichter,
maar als mens". Dit gaat reeds op bij de dichters van 1937, Hoornik,
Aafjes, Vasalis en de anderen, die de „eerbied voor de gewone dingen''
cultiveerden en niet altijd vrij bleven van platitudes. Hun eerbied voor
de gewone dingen verloor zich te vaak in het anecdotische. Nu is er
continuïteit tussen deze generatie en de niet-Atonalen van na de oorlog.
Van een school of richting is er, buiten de Atonalen, onder de tientallen
jonge dichters, die sinds 1945 zijn opgetreden, geen sprake. Er is geen
op de voorgrond tredende leidende figuur, geen tijdschrift dat een
scherp omlijnd program, een uitgesproken richting volgt. Er worden
talloze gedichten geschreven, die hun weg vinden in tijdschriften, doch
dikwijls niet tot een bundeling zijn te brengen. Katholieke jonge dichters als Verdaasdonk, Harriet Laurey, Nico Verhoeven, Frans Babylon, Michael Deak, Michel van der Plas en anderen staan eenzamer
dan de katholieke jongerengroep uit de twintiger jaren, die zich in De
Gemeenschap kon verenigen.
Wel staat deze generatie sceptischer, hopelozer, gedesillusioneerder
in het leven dan haar voorgangers. Zij raakten vele zekerheden kwijt
en daarmee haar vertrouwen in de theorie. Zo laat zij zich gemakkelijker beïnvloeden en leiden door de werkelijkheid van het leven dan door
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vastgelegde regels of concepten. Haar reacties zijn behoedzamer, wantrouwender, gereserveerder, meer een mogelijkheid open houdend tot
ontwijken dan die van wie haar voorafgingen. Een voorbeeld van deze
tot niets verplichtende, wantrouwende levenshouding is het vers „Reis"
van Bert Voeten (uit Met het oog op morgen. Uitg. De bezige Bij,
Amsterdam, 1953) :
De dag is een witkiel die
een koffer verdriet voor mij draagt
en een citybag losse vreugden
door het wagenspoor van de zon
loop ik achter hem aan
met mijn hart vol weersverwachting
de paraplu van mijn ziel
opgerold onder mijn oksel
ik ben in mijn leeftijd op reis
met twee noodrantsoenen hoop
en een kijker om in de verte
op de pakpapieren zee
de afzender te ontdekken
maar de deur van de lucht waait dicht
en de regen gaat er voor staan
ik kan alleen nog maar
mijn paraplu open vouwen

Vertoont dit gedicht enige verwantschap met de experimentelen, het
volgende van W. J. van der Molen uit Gered voor vannacht (Uiig. van
Oorschot, Amsterdam, 1946) is volstrekt onexperimenteel.

.

Na uw dood
De woorden die mijn hand heeft neergeschreven
sinds gij mij door de dood ontnomen zijt,
ze zijn niets meer dan een zacht aangeheven

en schrijnend lied om de vergetelheid.
De avond heeft het reeds uiteengedreven,
en vindt een zachte troost voor u en mij:
vannacht zullen mijn woorden zijn als regen,
ze waaien zonder stem aan u voorbij.
En wat mij nog aan wonden is gebleven,
en wat in mij vergeefs om tranen schreit,
het zijn de klanken die nog altijd beven
tussen uw dood en mijn verlatenheid.
Uw sterven werd een wonder in mijn leven
wij waren als twee schelpen in de tijd.

Dit nog sterk aan tachtig herinnerende, gevoelige vers behoort tot
wat Kouwenaar in zijn reeds vermeld artikel noemt de „veertien regen
lige aanfluitng van de realiteit". Deze gevoelige sonnettendichtkunst is
-
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volgens hem „volstrekt onwerkelijke poëzie, die in de put zit — een put
zo diep en overvuld, dat de geringste poging tot een bevrijding, anders
dan met aesthetische ladders en touwen, eenvoudig niet erkend wordt".
In zijn latere bundels slaat van der Molen vaak een meer na-oorlogse
toon aan, minder traditioneel, spelender, ironischer, gereserveerder; ook
is zijn vers dikwijls geïnspireerd door religieuze bewogenheid.
Een zekere na-oorlogse ontwikkeling maakte de poëzie van C. Buddingh door. Hij evolueerde in de richting der experirentelen en in zijn
verzen komen vaak de teleurstelling en de desillusie, de ontwijkende
houding der jongere dichters tot uitdrukking. Hij bekommert zich, zoals
meerderen van zijn collega's, weinig om rijm en maat, dicht zelfs bijna
rijmloze sonnetten en houdt van grillige verbeeldingen. „Verlangen"
uit Water en Vuur (Uiig. U. M. Holland, 1951) brengt het uitzichtloze
van het leven in vers:
0, om ergens maar onder een boom te liggen
waar nog nooit een vliegtuig de lucht heeft besmeurd,
en vreesloos en stil als de avond valt
naar de jamsession van de vogels te luisteren.
De leegte die in mij en om mij gaapt
met rust en vrede en rust te vullen,
en argeloos als een kinderballon
door de ijlblauwe tijdeloosheid te zweven.
Maar de waanzin der wereld is enkel per touw,
per pistool of per gaskraan voorgoed te ontvluchten,
en dan wordt de vergetelheid weer een gevangenis:
ik zou haar als weekend-huis willen bewonen.

Een vruchtbaar naoorlogs dichter met eigen visie en geluid, wiens
mogelijkheden nog niet ten volle verwerkelijkt zijn is Guillaume van der
Graft, pseudoniem van W. Barnard, predikant te Nijmegen. Hij is vaak
kunstig en vindingrijk, maar in zijn beste gedichten is zijn reactie op de
werkelijkheid van een treffende oorspronkelijkheid. Zo in het volgende
fragment uit de „Elegie op mijn Hond" (uit Mythologisch. Uitg. U. M;
Holland, Amsterdam, 1950) .
r

^^^^^^^^^^

Mijn hond was vlindervrij van 't wereldwee,
en zonder hinder van de hinderlagen
der zonde, der verwondering, der vragen
leefde hij met de loop der dingen mee.
Maar hij is dood, mijn kleine zwarte vriend,
die mij mijn feilen toonde met zijn ogen
en met zijn staart, van goede trouw bewogen.
Ik had het meer dan hij het had verdiend.
Want ik ben door een twijfeling verblind
voor al het interest van Gods vermogen:
het licht van zon en maan en van de hoge
sterren waar Hij de nacht mee overwint;
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had mij
mij bij
bij het duister
duister neergelegd,
neergelegd.
ik had
dood waarderend
waarderend als
als een
eenzoete
zoeterilling
rilling
de dood
't leven
leven te
te vrijwaren
vrijwaren van
van verveling
verveling
om 't
daardoorheen waart; en,
en. gelijk
gelijk men
men zegt,
zegt.
die daardoorheen
leven schikt
schikt zich
zich in
inde
dedood
doodterecht,
terecht.
het leven
honger naar
naar de
de tijd
tijd vindt
vindter
erzijn
zijnstilling,
stilling.
de honger
ontmoet men
men zijn
zijn vervulling:
vervulling:
zonder verwijt ontmoet
vrede na
na het
het heet
heet gevecht.
gevecht.
een koele vrede

den Besten,
Besten. die
die als
alsredacteur
redacteur van
van de
de,,Windroos-serie"
.. Windroos~serie" en
en als
als
Ad den
samensteller der
der uitvoerige
uitvoerige bloemlezing
bloemlezing Stroomgebied
Stroomgebied midden
midden in
de
samensteller
in de
branding staat, is zelf
zelf een
eenvertegenwoordiger
vertegenwoordigerder
dermin
minofofmeer
meertraditiotraditio~
branding
richting. Zijn dichten
dichten heeft
heeft een
eensterk
sterkreligieuze
religieuzeachtergrond
achtergronden
enbij
bij
nele richting.
hem. zoals
zoals trouwens
trouwens bij
bij velen
velen zijner
zijner dichtende
dichtende tijdgenoten,
tijdgenoten. treft
treft het
het
hem,
bijzonder na~oorlogse
religieuze in
in onmiddellijk
onmiddellijk
bijzonder
na-oorlogse verschijnsel
verschijnsel dat
dat dit religieuze
contact staat met de dagelijkse dingen des levens. Bij allen. bij wie mencontasmedglijknesv.Bijaln,bwem
achter~ of
of ondergrond
ondergrond vindt, valt
valt het
het op
op dat
dat het
hetreligieureligieudeze religieuze achterbij hen geen vast
vast bezit
bezit of
ofonaantastbare
onaantastbare verworvenheid
verworvenheid is,
is.maar
maareen
een
ze bij
omstreden
en
in
harde
worsteling
behouden
of
veroverd
goed.
Velen
omstreden en harde worsteling behouden veroverd
Velen
hebben de Jacobsstrijd
Jacobsstrijd met
te voeren
voeren en
enbij
bij menigeen
menigeenwerd,
werd,
hebben
met de
de engel te
bij Jacob,
deze generatie
generatie in
in het
het algemeen
algemeen
zoals bij
Jacob, de
de heup
heup ontwricht.
ontwricht. Wat
Wat deze
kenmerkt isis de
meer dan
het goddegodde~
kenmerkt
de meer
dan familiaire
familiaire toon
toon tegenover
tegenover God
God en het
lijke. Bij
cynisme of de
de spotternij
spotternij van
van het
het ongeloof
ongeloof
lijke.
Bij sommigen
sommigen mag
mag dit
dit cynisme
zijn,
zeker niet,
niet, maar
maar eer
eer het
het dagelijks
dagelijks ondergaan
ondergaan
zijn, bij
bij anderen
anderen is
is het dit zeker
nabij gevoelde
Ongeziene. In
In een
een wereld,
wereld, die
die zinzin- en
en
van het nabij
gevoelde of geweten Ongeziene.
redeloos geworden
geworden schijnt,
schijnt, is meer
meer plaats
plaats voor
voor het
heteeuwige
eeuwigemysterie
mysterie
redeloos
God dan in een
een al
al te
te redelijk
redelijk ingedeeld
ingedeeld en
en verkaveld
verkaveldheelal.
heelal.
Verleden Tijd,
Tijd, den
bundel (Uiig.
(Uitg. J.J. J.J. Meulenhoff,
Meulenhoff,
den Bestens laatste bundel
Amsterdam, 1950)
1950)., eindigt met
met dit
dit gedicht:
gedicht:
Dat ik moet
moet léven,
léven, de
de verleden
verleden tijd
tijd
dit lichaam-in-gebreke:
lichaam-in-gebreke:
uitkopend
uitkopend van dit
tong
zonder taal, getuige
getuige zonder
zonder teken
teken
tong zonder
van wat ik
ik ben
ben in
in u,
u, Christus
Christus die
die lijdt
lijdt —
ik,
mens, ik
ik die
die dit
ditkruis
kruis vermijd,
vermijd,
ik, nieuwe mens,
ik,
oude mens,
mens, hoe ben
ben ik
ik uu ontweken,
ontweken,
ik, oude
vluchtend
vervulde tijd,
tijd,
vluchtend uit
uit de van uu vervulde
uw zeer,
zeer, zieltogend
zieltogendlichaam-in-gebreke.
lichaam-in-gebreke.
Maar
raak ik
ik meer
meer van
vanuubevrijd:
bevrijd:
Maar nergens raak
in
lijf breekt
breekt ge
gemijn
mijn gebrokenheid,
gebrokenheid,
in uw lijf
en --en
- nieuwe
nieuwe mens,
mens, oud
oud als
als ik
ik ben
ben gebleken
gebleken --geeft
mij 't't leven
leven inindedehemelstreken
hemelstreken
geeft ge mij
van een
een doorleden,
doorleden, een
een vervulde
vervulde tijd.
tijd.

Verwant
met die
diebehoedzame,
behoedzame. wantrouwende
wantrouwende houding
houding tegenover
tegenover
Verwant met
leven
dingen is
is de
de nuchtere
nuchtere constateerlust,
constateerlust, die
die men
men bij
bij vele
vele na-oorna-oorleven en dingen
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logse dichters aantreft. Zij zien toe bij het gebeuren om hen heen, bijna
interesseloos en onverschillig en eindigen hun vers graag met een soort
kuitenflikker. Zo J. Meulenbelt in „Park" uit zijn bundel Plattegrond
(Uiig. U. M. Holland, 1950) :
Af en toe, met zijn fiets aan de hand,
komt een agent kijken naar de orde.
Er is niets aan de hand.
Logisch want overal staan borden.
En waar de babies met hun moeders rijden
staan duidelijk hekjes langs de kant.
Loslopende honden zelfs doen hier niets
dan lopen en dat zegt wel iets
over de rust, over het gewijde
van al die heesters, beesten, moeders bij elkaar.
De babies ruiken er van avond naar.

en J. W. Schulte Nordholt in „Totdat Hij komt" uit Levend Landschap
(Uiig. U. M. Holland, 1950):
Totdat Hij komt zal het hier zo gebeuren:
's morgens de melkboer tweemaal bellen, dan
gordijnen open en met grauwe kleuren
breekt 't eerste licht de nachtelijke ban.
Het heldere ontbijt iedere morgen,
dan naar de stad, de tram zingt langs de rand
heen van je dromen en je kleine zorgen,
en 's avonds staan de grote in de krant.
Zo zal het eindeloos zich hier herhalen,
liefelijkheid der huiselijke haard,
kinderen, zorgen en de angst rondom.
En eindlijk met het vege lijf betalen
de koorts des levens en diep in de aard
wachten en luisteren, totdat Hij komt.

Er is bij meerdere poëten een ernstig streven om uit de poëzie van het

gevoelige, van het anecdotische en van de eenmalige ontmoeting los te
komen en een nieuwe vorm van verbeelding te vinden, om woorden en
beelden van een nieuwe geladenheid en expressie te scheppen. De experimentelen voerden dit zover door, dat zij vervielen tot het chaotische,
tot een volstrekte Absage aan de classieke helderheid, de blijvende
erfenis der Antieken aan de Europese cultuur. Tot deze zoekers naar
een nieuwe weg zijn, geloof ik, Bert Voeten te rekenen, Gerard Diels,
Koos Schuur (ondanks zijn opname in Atonaal) , Nico Verhoeven en,
met hun vele grilligheden, ook wel J. B. Charles en Leo Vroman. Hans
Lodeizen, de jong gestorvene (dichter van één bundel: Het innerlijk
Behang. Uitg. van Oorschot, 1949) , die Vinkenoog onmiddellijk bij zijn
groep inlijfde, was hier een voorganger. Heel zijn dichten is een tasten
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naar nieuwe mogelijkheden, spelend of ernstig, een poging om tot nieuwe vormen en voorstellingen te geraken. In het navrante besef zijner
ziekte schrijft hij soms dingen van een rake directheid en oorspronkelijkheid.
hij die de wind
had willen nabootsen in haar
meest intieme bewegingen:
nu ligt hij als een steen
in een beek, zwijgend in het
spelende water.

hij die zijn hand
wou laten regeren over de
dingen is moe en een klacht
draagt hij op zijn hoofd als
een doornenkroon, maar hij lacht
in de herfstzon.

Gerard Diels is een dichter met brede armzwaai, rijk in woord en
rythme, mythisch-visionnair in zijn verbeeldingen, vaak psalmodiërend,
duister en profetisch van gebaar. Geheel anders dan de vele naoorlogse
poëten, die zich achterdochtig en ironisch tegenover de buitenwereld
stellen, impliceert zijn visionnair-profetische houding een tragisch-ernstig interesse in mensen en dingen. Het is bijna niet mogelijk hem met
een korter citaat te typeren: alles hangt bij hem samen en vloeit in
elkaar over. In Na de Bevrijding (Uitg. P. N. van Kampen en Zoon,
Amsterdam, 1950) staat „Lauda Sion" 1945 uit „Missa antiqua et
nova
Prijst de bevrijder die in Frankrijk landde
en uit de kusten van Normandië
over de oceanen oostlijk,
aanzwervend in een rag van nevel,
onder de wieken van de snelle vogels,

zich zelf en ons verloste van de druk
der zware laarzen en
der schallen van het heil.
De ratelende dreun der tanks is nu verstorven
tot klokketiktakken en optochtritmen.
En van de daken die, elkander schorend,
tevoren beefden onder 't dreigend zoemen
der nachtelijke vleermuis,
juichen de vlaggen wapperend victorie.
^
■

^

Over de vlakten der bitumenwegen
door 't middelpunt der pleinen van de steden
draaien de platboomd kleine wagens
met zingende motoren
de rubberraderen van avontuur
onder de wuivende barretten,

r
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de lipkokardes en de linten van
pressende kussen, die de vrouwen
spreiden als spervuur.
De vrijheid gaat in wolken van confetti,
verward in serpentine en guirlandes,
onder de pelikanen door, die voedsel brengen
over de drempels van oedeem.

Nico Verhoeven schrijft duistere verbeeldingen in zware, gelaarsde
rythmen, verheven, expressionistisch soms, en leidt zijn bundel Gij Zijt
(Uitg. U. M. Holland, 1950) in met de bemerking vooraf: „In den
geest is het abstracte even visueel te ervaren als het concrete, want
beide zijn weerspiegelingen van hetzelfde: dat zijt gij". J. B. Charles
mist dit zware, verhevene volkomen en maakt de indruk zijn poëzie niet
al te ernstig te nemen. Men denkt aan de Schoolmeester. In „Amsterdam" (uit Het Geheim. Uitg. U. M. Holland, 1951/52) schrijft hij:
IV

's Nachts weet men onbeschaamd dat goede palen
meer waard dan sagen zijn en dan verhalen.
Dit is een stad, droomt men, die zich eens niet beroemt
op Romulus of Remus, maar die werd gebouwd
door anonieme bevers die zich tussen water
wat vastigheid voor wonen en te vissen maakten.
En uit die nevel, peinst men, van het menslijk broed
voer eens de eerste schipper af, wat later
werden de binnenschippers Oostzeevaarders
en daarna is 't gemaakt: kaneel, zout, stoffen. Goud.
V
Maar eer de bevers op de walvis joegen,
voor het van haringkaken, korenbrengen, kwam
tot kostbaar tropisch melkvee houden, is die dam
dat schatkisthart door deze bevers zelf gebouwd.
De Amstel, burgerlijkste stroom die men kan denken,
hij zou gegraven kunnen zijn. Toen wij Javanen waren
en onder J. P. Drusus ook de and're vlieten groeven
voor de romeinse compagnie en ten behoeve
van Tulpen, Trippen, pas 't proletendom ontkomen
en wonend aan de Herengracht te Rome.

Voor de zoekers naar nieuwe vormen en nieuwe verbeeldingen geldt
min of meer wat Nijhoff schreef in het reeds genoemde opstel. Zij
willen desnoods in de woestijn wonen. „Maar neen, neen, niet zwichten,
niet mooi weer spelen. Geen kunst meer als troost, niet met het poëtische een half ontwaakte mensheid bedotten. Zich zelf liever beschouwen als een Johannes de Doper, gevoed met honig en sprinkhanen,
gekleed met kemelhaar, schreeuwend in de dorre vlakte". Een dergelijke
stemming heerst in de norse, morbiede poëzie van W. F. Hermans. Een
der minst navrante gedichten uit Horror Coeli
de titel is veelzeggend
(Uitg. J. M. Meulenhoff, 1946) is het volgende:
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De dingen
dingen waarom
waarom ik nog
nog altijd
altijd van je
je houd
houd
(kleine.
die ik
ikstreelde)
streelde)
(kleine, warme
warme vogels die
mijn schouders
schouders kweelen,
kweelen,
zijn.
op mijn
zijn, na angstig op
weggeschoten in
in het
het kreupelhout
kreupelhout
der
vergetelheid: de lucht
lucht wordt
wordt oud,
der vergetelheid:
de zwarte wolken
wolken rimplen
rimplen een voor
voor een.
een.
Is duid'lijk
duid 'lijk zichtbaar
zichtbaar en geeft
geeft toch
De maan
maan is
geen licht.
licht• .- Ik ken
nognauwlijks
nauwlijks je gezicht:
gezicht:
ken nog
het ook
ook eiglijk
eiglijk al
al geleden.
geleden.
zoolang
zoolang is het
in. De
Desterren
sterren zijn
zijn versleten
versleten
De nacht
nacht valt
valt in.
plekken
tentdoek van het
het donker.
donker.
plekken in het tentdoek
den zwarten
zwarten hemel
hemelflonkren:
flonkren:
Geen hartstocht doet den
hij
gesloten oog, zoo
zoo dood.
dood.
hij is.
is, als een gesloten
Een oog,
oog. waarin staalwitte
staalwitte pijlen
pijlen snijden,
snijden,
men zich,
zich, in
in slaap
slaap verdwalend,
verdwalend, stoot.
als men

Een vlotter
vlotter en lichter
lichter talent is Michel
Michel van
van der
der Plas,
Plas,die
dieechter
echter zijn
lichtheid vergeet in het rake en kunstloze, maar zuivere gedicht op "hetlichtedvrgnakustloze,mrivgdchtop„e
for You. Uitg.
geschonden meisje" (uit
(uit Dance lor
Uitg. Stols,
Stols, Den
DenHaag,
Haag,1948)
1948):
:
Dit meisje
meisje buigt
buigt zich
zich op
op haar
haarkleine
kleinekamer
kamer
zij stil
stil van
vanhoudt
houdt
over de dingen
dingen waar
waar zij
en
zegt. als
als vroeger,
vroeger, alle
alle goede
goedenamen:
namen:
en zegt,
zijde, avondgoud,
avondgoud,
licht,
bloemen, boeken,
boeken, zijde,
licht, bloemen,
bleefzij
zij niet
nietvertrouwd;
vertrouwd;
maar
maar met
met hun wezen bleef
eenzamer,
alles werd anders:
anders: alles
alles isiseenzamer,
heiliger,
simpeler, zeer
zeer oud,
oud,
heiliger, simpeler,
zeer goed, zeer
verder
haar diepste
diepste dromen
dromen kwamen
kwamen .verder dan ooit haar
alles is anders
anders en
en zeer
zeer ver
ververdreven:
verdreven:
zij
geschonden (alle
(allemensen
mensen kijken
kijken
zij is geschonden
haar
medelijdend aan)
voelt het
hetwijken,
wijken,
haar medelijdend
aan) en voelt
de ongereptheid
ongereptheid van het stille
stille leven,
leven,
omdat
eenzelvig blijft
blijft omgeven,
omgeven,
omdat het haar eenzelvig
haar armer maakt en
en alle
alle dingen
dingenrijker.
rijker.

Bij
dichteressen. die na 1945
1945 aan
aan het
hetwoord
woordkwamen,
kwamen, treden
tredende
de
Bij de dichteressen,
wijzigingen
levenshouding en levensgevoel
levensgevoel in
in zwakkere
zwakkere mate
mate naar
naar
wijzigingen in
in levenshouding
bij haar
haar mannelijke
mannelijke collega's.
Bouhuijs dicht
dicht over
over het
het
voren
voren dan bij
collega's. Mies Bouhuijs
eeuwige vrouwenhart
vrouwenhart in:
in: „Serenade"
"Serenade" uit
uit Ariadne
Ariadne op Naxos (Uitg.
Daamen.
Haag, 1948)
1948)::
Daamen, Den Haag,
Hart,
merel in de
de mist,
mist,
Hart, zwarte merel
en fluit,
fluit,
die
fluit en fluit
fluit en
die fluit
gij
listen gist,
gist,
gij lokt,
lokt, die
die nu uw listen
wouden uit.
uit.
niet meer de wouden
zoverleidelijk,
verleidelijk,
Uw zang
zang was
was zo
uw lokroep
lokroep eindeloos,
eindeloos,
het komen
komen onvermijdelijk,
onvermijdelijk,
het volgen argeloos.
argeloos.
Uw veren
veren waren
waren goud-bedekt
goud-bedekt
zoet, zo
zo zoet,
zoet,
uw keel
keel zo zoet,
en eenmaal
eenmaal door uw dorst
dorst gewekt,
gewekt,
goed.
dronk
dronk ik
ik en dronk voor goed.
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Toch heeft uw zoet gezang bij nacht
nooit deze dorst gelest:
geen droom werd onder dak gebracht
in een onschendbaar nest.
Maar altijd lukt u weer uw list
en val ik u ten buit,
hart, zwarte merel in de mist,
die fluit en fluit en fluit.

Harriet Laurey trok vooral de aandacht door haar Loreleij (Uitg.
U. M. Holland, 1952) , een evenwichtige en gave bundel poëzie, die
getuigt van een zeer persoonlijk ondergaan en beleven der werkelijkheid. Zij is wellicht de meest na-oorlogse der dichtende vrouwen door
haar zeer eigen accent, door haar heldere houding en distantie tegenover de dingen, door haar gevoelige ironie en haar directheid. In een
reeks sonnetten o.a. maakt zij dieren de dragers van menselijke ervaringen en van haar eigen gevoelens en verlangens. Zo in „De Muilezel":
Nauwlijks glanzend, maar zo zacht mijn huid
onder 't eeuwig schurend zadeldek.
En mijn hoeven maken geen geluid,
waar ik smal langs smalle paden trek.
Want er is zoveel, dat ik moet vragen,
alles wat ik nog begrijpen wil --.
Want er is zoveel, dat ik moet dragen,
en het drukt mij, maar ik draag het stil.
Eén heeft wel mijn nederig bestaan
tot een zoet en hoger heil geadeld,
soms zie ik opeens de palmen staan
en Zijn ogen zien mij dieper aan r
maar ik kan niet van mijn plaats vandaan :
links en rechts ben ik met leed gezadeld.

* * *
De na-oorlogse dichters die wij hier bespraken zijn, op een enkele
uitzondering na, de generatie, die tijdens of na de oorlog haar gedichten
begon te publiceren. Uit den aard der zaak konden er slechts een
beperkt aantal, ik geloof echter de voornaamsten, ter sprake komen. De
luidruchtigsten en de enigen, die een soort school vormen, zijn de
Atonalen, die, naar wij menen, in een, niet eens poëtisch slop beland
zijn. Op hen is het vers van H. J. van Tienhoven, zelf geen experimenteel, van toepassing uit When the Saints go marching in (Uitg. U. M.
Holland, 1952) :
Lopen te zingen onder bomen waar
de woorden hun betekenis verliezen,
het bos niet meer te zien is door de vliezen
van zachtgroen licht waar ik verbaasd in staar.
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Lopen
zingen, lopen,
lopen, zingen,
zingen, enkel
enkel maar
maar
Lopen te zingen,
beweging, klank,
klank, enkel dit voelen
voelen
wat het
het onderlijf
onderlijf loopt
loopt te
te bedoelen,
bedoelen,
van wat
fanerogaam en
en zomers,
zomers, zonneklaar!
zonneklaarl

of wat Hans
Hans Andreus
Andreusals
alsinleiding
inleiding op
op zijn
zijn bundel
bundel Italië schrijft:
ik wil begoochelen
begoochelen
enmensen
mensen
levende planten
planten en
en dieren
dieren en
ik wil een
een spelling
spelling zijn
zijn
en een ademend
ademend stelsel
stelsel klank
klank

Algemeen is bij
het gevoel
gevoel van
van onzekerheid,
onzekerheid,
bij deze na~oorlogse
na-oorlogse dichters het
van misplaatst te zijn
zijn in een
een verbijsterende,
verbijsterende, onbetrouwbare
onbetrouwbare wereld,
wereld, een
een
gevoel
een ironisch
ironisch en
en gedistantieerd
gedistantieerd
gevoel van
van achterdocht en wantrouwen, een
is, zoals
zoals Anthonie
Anthonie Donker
Donker
neerzien op
op dingen en gebeurtenissen.
neerzien
gebeurtenissen. Het is,
het noemde,
noemde, niet meer een strijd
strijd óm,
mét het
het bestaan.
bestaan.
om, maar
maar een strijd mét
Bij de
de meesten,
meesten,
Inzoverre
existentialisme kunnen spreken.
spreken. Bij
rnzoverre zou men van existentialisme
niet~experimentelen, is
naarnieuwe
nieuwevormen
vormen en
en
ook
ook de niet-experimentelen,
is vaak een drang naar
klank~ en
en
verbeeldingen
verbeeldingen merkbaar,
merkbaar,een
een surréalistisch
surréalistisch streven
streven naar
naar klankVan de
de
rythmencombinaties,
contröle vallen.
vallen. Van
rythmencombinaties, die
die buiten
buiten alle redelijke controle
bijzon~
voorgangers
van Ostayen
Ostayen en
enAchterberg
Achterbergbijzonvoorgangers staan daarom Gorter, van
der in de
de gunst.
gunst.
Wat
deuiterlijke
uiterlijke vorm
vorm betreft,
betreft, men
men staat
staatdaar
daarveel
veelvrijer
vrijertegenover
tegenover
Wat de
dan vroeger.
vroeger. Het losse,
losse, vrije vers is zeer in trek
trek en
en wie
wie de
deoude
oudemaatmaat~
en rijmtradities nog volgt, veroorlooft
veroorlooft zich
zich telkens
telkens vrijheden.
vrijheden. Een
Een naar
naar
rijm
oude trant,
trant, wordt
wordtnauwelijks
nauwelijksmeer
meer
rijm en
en maat volmaakt sonnet, in de oude
Assonantie~rijmen en
verre klankgelijkenissen
klankgelijkenissen als
als rijm
rijm
geschreven.
geschreven. Assonantie-rijmen
en verre
komen voortdurend voor. Hetzelfde geldt van wat de oude prosodiekomenvrtdu .Hzelfgdtvanwoueprsdi
naar het
het innerlijke
innerlijke rythme.
rythme. RythRyth~
onder maat verstond. Alles
Alles is verlegd naar
me
domineren in het
het vers.
vers. Ook
Ookde
debeeldspraak
beeldspraakisisgewijzigd.
gewijzigd.
me en klank domineren
Op dit
dit gebied
gebied is
is de
de vernieuwing
vernieuwing wellicht het grootst.
grootst. Het
Hetgevoelsbeeld
gevoelsbeeld
heeft dikwijls zijn plaats ingeruimd
ingeruimd voor
voor het
hetvisuele
visuele of
ofauditieve
auditievebeeld
beeld
en wel zo, dat het beeld niet
niet uit
uit ontroering
ontroering geboren
geborenschijnt,
schijnt,maar
maaruit
uiteen
een
bepaalde
houding tegenover de
de werkelijkheid.
werkelijkheid. Als Bert
Bert Voeten
Voetenzegt:
zegt:
bepaalde houding
De dag is
is een
een witkiel
witkiel
die een koffer verdriet voor mij
mij draagt
draagt
dan is, lijkt het mij
mij toe, deze beeldspraak niet uit wat men
men vroeger
vroeger het
het
poëtisch gevoel noemde ontstaan, maar
maar uit
uit een
eengereserveerde,
gereserveerde,ironische,
ironische,
deze houding
houding tekent
tekent vrijwel
vrijwel de
degehele
gehele
bedachte
levenshouding. En
bedachte levenshouding.
En deze
dichtergeneratie.
dichtergeneratie.
Dat de
de toekomst
toekomst geheel en al aan
aan de
deexperimentelen
experimentelen zal
zal zijn,
zijn, is
is niet
niet
Vermoede~
waarschijnlijk. Daarvoor zijn
zijn dezen te
te wild
wild en
en ongebreideld.
ongebreideld. Vermoedelijk
komende poëzie
poëzie staan
het teken
teken van
van een
een gematigd
gematigd en
en
lijk zal
zal de komende
staan in
in het
..„gezuiverd"
gezuiverd" experimentalisme.
experimentalisme.

De Europese Defensiegemeenschap
door J. MERTENS DE WIL ARS
Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

ET verdrag houdende oprichting van een Europese Defensie
Gemeenschap dat te Parijs, na ongeveer achttien maanden onderhandelingen op 9 Mei 1952 werd ondertekend en dat thans in de zes
verdragsluitende landen de moeizame procedure van de parlementaire
goedkeuring doormaakt, staat niet alleen en op zich zelf.
Verscheidene wegen van de internationale politiek lopen er door
elkaar. Op het gebied van de militaire verdediging van de vrije wereld
ligt het in de lijn van het op 4 April 1949 te Washington gesloten
Noord-Atlantisch Verdrag.
Op het gebied der Europese integratie ligt het in de ontwikkelingslijn
van het verdrag aangaande de oprichting van de Kolen en Staal
Gemeenschap wijl het bestemd is om uit te monden in de Europese
Politieke Gemeenschap, waarvan het voorontwerp door de vergadering
Ad Hoc werd opgesteld. Op het gebied van het herstel der normale
betrekkingen tussen de geallieerden en Duitsland is het nauw verbonden
met het vredesverdrag dat onder de nietszeggende benaming van „contractuele accoorden van Bonn" werd gesloten. Het probleem van het
kleine of het grote Europa, de aard van de banden tussen het oude
continent en de V.S.A., de bijzondere positie van Groot Brittannië
tegenover het vasteland zijn er bij betrokken en vormen evenveel gegevens van het wellicht moeilijkste en belangrijkste probleem van de naoorlogse politiek.

H

Het Defensie Verdrag en de Europese Eenheid
Logischer wijze had de oprichting van een Europese politieke structuur de Defensie Gemeenschap moeten voorafgaan. De opbouw van
Europa langs de weg van gespecialiseerde autoriteiten — de z.g. functionnalistische oplossing waarvoor de Raad van Europa zich in 1949
uitsprak, is een methode van geleidelijkheid die met het Schumanplan
haar nut en bruikbaarheid heeft bewezen waar het er op aankomt we l
omschreven sectoren van 't sociaal-economisch leven te europeaniseren.
Waar het er echter om gaat de landsverdediging — een souvereiniteitstaak die zo innig verband houdt met het wezen zelf van de nationale
staat --- gemeenschappelijk ter hand te nemen, krijgt de zaak toch wel
een heel ander aspect.

.
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Een krijgsmacht is het werktuig en de waarborg van de internationale
positie van de staat. Een gemeenschappelijk verdedigingssysteem veronderstelt derhalve een gemeenschappelijke buitenlandse politiek en een
mate van integratie die haar uitdrukking vindt in een politieke gemeenschap.
Als men nu over dit bezwaar is heengestapt dan was het omdat dringende militaire noodwendigheden het westen ertoe verplichten. De
voornaamste is zeker het feit dat een louter nationale militaire inspanning niet meer toereikend is om de onafhankelijkheid van de staten te
verzekeren en hun mogelijkheden te boven gaat. Zelfs de nationale
onafhankelijkheid en souvereiniteit kan in de moderne wereld enkel in
overleg en gemeenschap worden verdedigd.
De noodzaak om van de normale gang van zaken af te wijken en een
andere te kiezen heeft echter op de inhoud van het verdrag en op de
structuur van de ontworpen gemeenschap diepe sporen nagelaten.
In dit licht dienen verklaard te worden de schijnbare tekortkomingen
en leemten in die structuur en het ingewikkelde raderwerk ervan. Zij
vormen vaak de tegenhanger en de waarborg, soms ook de losprijs,
van de opvatting die het geheel heeft geïnspireerd.
Het voornaamste kenmerk van de Defensie Gemeenschap is dat zij
een onderdeel vormt van een groter geheel: de N.A.T.O. alliantie. De
tot stand te brengen Europese Defensie Strijdkrachten worden opgenomen in het geheel van het verdedigingssysteem dat in handen berust
van de onder de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie ressorterende
opperbevelhebber.
Geen bepaling is belangrijker voor een juiste beoordeling van het
verdrag omdat zij de meest doeltreffende waarborg vormt tegen de zo
zeer gevreesde overmacht van een der leden van de gemeenschap. Die
waarborg zal nog verhoogd worden als de V.S.A. en Groot-Brittannië
er in toestemmen de duur van het N.A.T.O. verdrag van 20 op 50 jaar
te brengen zodat het met de duur van de Defensie Gemeenschap overeenstemt. Daarover wordt thans onderhandeld.
De Defensie Gemeenschap is derhalve — en dit is haar tweede kenmerk een instelling die strijdkrachten organiseert, uitrust, opleidt,
voor het gebruik voorbereidt (art. 18), maar ze niet zelf gebruikt. Er is
geen Europese opperbevelhebber en geen Europese algemene staf. Het
tactisch en strategisch gebruik van de strijdkrachten, hun inzet is een
taak die behoort bij de N.A.T.O. en in de bredere sfeer ligt van de
gehele militaire opstelling van het westelijk halfrond.
Een derde en opvallend kenmerk van het Defensie Verdrag en dat
verband houdt met het algemene perspectief waarin dat verdrag werd
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ten bate van de goedkeuring der Defensie Gemeenschap. Wij kunnen
deze klachten niet anders dan onrechtvaardig vinden.
Niet zonder moeite zijn de presidenten Truman en Eisenhower er in
geslaagd de Amerikaanse politiek te richten in de zin van voorrang aan
de Europese verdediging, terwijl velen daarentegen de voorkeur gaven
aan een Aziatische oriëntatie. Het geschil tussen Truman en MacArthur, de strijd in de republikeinse conventie tussen Eisenhower en
Taft, zijn ogenblikken geweest waarvan elke Europeaan het gewicht en
de draagwijdte kon beseffen. Doch met reden oordeelt de Amerikaanse
regering dat een politiek van aanwezigheid in Europa slechts doelmatig
kan zijn wanneer zij door de medewerking van Duitsland aan de verdediging van het Westen wordt aangevuld. Het is dan ook het goed recht
van deze regering de Europese landen er op te wijzen dat een politieke
keuze die deze medewerking uitsluit, de V.S.A. noodzakelijk er toe moet
brengen haar buitenlandse en defensie politiek te herzien daar in dit
geval een van de fundamentele gegevens ervan zou vervallen.
Het probleem waar derhalve Europa voor staat is dat van de integratie, zowel politiek als militair, van de Bondsrepubliek in het verdedigingssysteem van de vrije wereld, zonder het gevaar te lopen van een
herrijzenis van het Duits militarisme.
Vele tegenstanders van de E.D.G. verklaren dat dit resultaat bereikt
zou kunnen worden door Duitsland rechtstreeks in de N.A.T.O. op te
nemen. De voorstanders van het verdrag hoeven daar niet van overtuigd te worden; de meesten hunner, althans in België en Nederland,
zijn het er mee eens en de regeringen van beide landen hebben dit ook
verklaard.
Maar het is niet mogelijk gebleken Frankrijk accoord te doen gaan
met deze oplossing. Kanselier Adenauer zelf, beducht voor de nationalistische tendenzen in zijn eigen land, oordeelde ze ook minder gewenst.
Al was deze oplossing theoretisch de beste, als mogelijkheid is zij voorbijgestreefd omdat in feite slechts een accoord werd bereikt over de
oplossing die, uitgaande van het z.g. Plevenplan, is uitgegroeid tot de
Defensie Gemeenschap.
In de internationale politiek is de factor tijd, meer dan waar ook, van
doorslaggevende betekenis. Het heeft weinig zin de formule naar voren
te brengen die in 1951 mogelijk ware geweest; de vraag is of het thans
nog mogelijk is de rechtstreekse opneming van Duitsland in de N.A.
T.O. te verwezenlijken.
Een objectief onderzoek van de internationale toestand verplicht ons
deze vraag ontkennend te beantwoorden. Er is ten eerste geen enkele
redelijke verwachting dat Frankrijk thans meer geneigd is die oplossing
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te aanvaarden dan twee jaar geleden. Bovendien moet men wel begrijpen dat de contractuele accoorden van Bonn, die het vredesverdrag met
Duitsland vormen, staan of vallen met de E.D.G. Deze contractuele
accoorden, gesloten tussen de Bondsrepubliek en de drie bezettende
overheden, bevatten een reeks waarborgen tegen een ongebreidelde
remilitarisatie van Duitsland en regelen onder andere de bezetting van
dit land. Het ware mogelijk geweest twee jaar geleden deze voorwaarden en waarborgen te verbinden aan de opneming van Duitsland in de
N.A.T.O. Het is een illusie te geloven dat, als de E.D.G. niet tot stand
komt, het nog mogelijk zal zijn Duitsland in de N.A.T.O. anders op te
nemen dan op voet van volledige gelijkheid en zonder de waarborgen
van de contractuele accoorden.
Zoals de zaken nu staan wordt Duitsland als gelijke opgenomen in
de E.D.G., maar niet als volledig gelijke in de N.A.T.O. Een terugkeer
naar de N.A.T.O. formule zou betekenen dat dit land, onvoorwaardelijk
en met de volledige en souvereine beschikking over een nationaal leger
waarvan het zelf de sterkte bepaald, in de N.A.T.O. zou opgenomen
warden.
Een ander alternatief dat door sommigen wordt voorgesteld is een
rechtstreeks verdrag tussen de V.S.A. en Duitsland. Het ligt voor de
hand dat een dergelijke oplossing de Europese eenheid zou scheuren en
.aan Duitsland op het continent een bevoorrechte positie zou schenken
die nauwelijks zou onderdoen voor de positie die haar een zegevierende
oorlog zou hebben bezorgd.

De structuur van de Gemeenschap
Het verdrag vormt een omslachtig geheel van 132 artikelen, onderverdeeld in zes titels: Grondbeginselen; Instellingen van de Gemeen.schap; Militaire bepalingen; Finantiële bepalingen; Economische bepalingen en Algemene bepalingen.
Naast het eigenlijk verdrag, maar er deel van uitmakend, staan acht
protocollen: 1. militair protocol; 2. protocol betreffende de rechtspraak;
3. protocol betreffende het militaire strafrecht; 4. finantieel protocol;
5. protocol betreffende het Groot Hertogdom Luxemburg; 6. protocol
betreffende de bezoldigingsvoorwaarden van het militair en burgerlijk
personeel van de Gemeenschap; 7. protocol inzake de betrekkingen van
de Gemeenschap en de N.A.T.O.; 8. protocol betreffende de bijstandsverplichtingen van de Staten die deel uitmaken van de Defensie Gemeenschap ten opzichte van de Staten die partij zijn bij het Noord
Atlantisch Verdrag.
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Bovendien is er een aanvullend verdrag van Wederzijdse bijstand
tussen Groot Brittannië en de leden der Gemeenschap en een aanvullend protocol op het Noord Atlantisch Verdrag dat voornamelijk aan
de leden der Gemeenschap de automatische bijstand van de V.S.A.
waarborgt.
Eindelijk zijn er nog zes z.g. interpretatieve protocollen die op verzoek van Frankrijk bepaalde beschikkingen van het Verdrag nader
verklaren.
De grondgedachte van de Defensie-Gemeenschap is dat de verdragsluitende staten geen nationale strijdkrachten onder de wapenen houde n
behalve die welke als uitzonderingen in het verdrag zijn vermeld nl. de
lijfwacht van het staatshoofd, de strijdkrachten nodig voor de beveiliging van overzeese gebieden en de politiemacht (art. 9, 10 en 11 ) .
De Gemeenschap verzekert de veiligheid van de deelnemende staten
tegen iedere aanval door deel te nemen aan de verdediging van het
Westen in het kader van het Noord Atlantisch Verdrag (art. 2) . Te
dien einde stelt elk land een contingent ter beschikking van de Gemeenschap dat met de contingenten der andere landen zal worden
samengevoegd in de Europese Defensie Krachten (art. 9) .
De binnenlandse verdediging van het grondgebied blijft echter verzekerd door homogene nationale formaties die, alhoewel vallend onder
het Europese statuut, onder bevel blijven van de nationale militaire
overheid (art. 16) .
Elk der deelnemende staten blijft bovendien belast met de bescherming van zijn burgerbevolking (art. 17) .
De Gemeenschap heeft tot taak de Europese strijdkrachten te recruteren, op te leiden, te bewapenen en voor het gebruik voor te bereiden
om ze dan in het geheel van het verdedigingssysteem van de N.A.T.O.
ter beschikking te stellen aan de N.A.T.O. opperbevelhebber, die op
zijn beurt de militaire politiek uitwerkt welke is vastgesteld door de
Raad van de Noord-Atlantische organisatie waarin alle staten van de
Noord Atlantische alliantie op voet van gelijkheid vertegenwoordigd
zijn.
Voor de vervulling van haar taken beschikt de Gemeenschap over
finantiële middelen bestaande uit de bijdragen van elk der deelnemende
staten. De begroting der Gemeenschap en de bijdragen der deelnemende staten worden bij eenstemmigheid vastgesteld door de Raad van
nationale ministers. Dezelfde Raad beslist ook met 2/3 meerderheid over
de verdeling der uitgaven (art. 87) , met dien verstande echter dat
85/100 van de bijdrage van elke staat voor zijn eigen grondgebied dient
te worden besteed (art. 29 van het finantieel protocol) .
3
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In tegenstelling met de Kolen en Staal Gemeenschap beschikt de
Defensie Gemeenschap niet over het recht belastingen te heffen en is zij
geheel aangewezen op de bijdragen der deelnemende staten.
Dit is een typisch voorbeeld hoe in de structuur van de Defensie
Gemeenschap de nationale souvereiniteit minder wordt aangetast dan
in de structuur van de Kolen en Staal gemeenschap.
De basiseenheid van de Europese Defensie strijdkrachten is de lichte
divisie waarvan drie types zijn bepaald: infanterie divisie, gepantserde
divisie en gemechaniseerde divisie welke de sterkte van ongeveer 13.000
man bedraagt. Frankrijk zal veertien divisies leveren, Duitsland en Italië
elk twaalf, de Beneluxlanden gezamenlijk zes.
Deze basiseenheden worden samengevoegd in legerkorpsen van drie
divisies. Elk legerkorps zal bestaan uit divisies van twee verschillende
nationaliteiten (art. 68) .
De tactische en logistieke ondersteuningseenheden van de divisies die
deel uitmaken van een zelfde legerkorps hebben een geïntegreerde
samenstelling op het niveau van regiment of bataljon, maar worden over
de nationaliteiten verdeeld in de verhouding welke bestaat tussen de
basiseenheden. Met andere woorden elk legerkorps zal in zijn geheel
bestaan uit troepen van ten hoogste twee verschillende nationaliteiten.
De benoemingen van divisiecommandant en van bevelhebber van een
legerkorps geschieden bij eenstemmigheid door de Raad van Ministers.
De toekenning der graden bij de homogene divisies geschiedt in overleg tussen de nationale overheid en het Commissariaat.
Voorlopig blijft zij echter vallen onder de bevoegdheid van de nationale overheden, en een van de z.g. Franse protocollen heeft als gevolg
dat deze voorlopige periode bestendigd blijft tot dat zij door een eenstemmige beslissing van de nationale ministers wordt opgeheven.
Wat de productie van oorlogsmateriaal betreft is de regeling in het
verdrag op dezelfde leest geschoeid als die van de manschappen.
De productie van oorlogstuig is in de regel verboden. Zij is slechts
toegelaten mits toestemming van het Commissariaat en onder een zeker
toezicht van die overheid.
De instellingen van de Gemeenschap zijn: het Commissariaat; de
Vergadering der Gemeenschap; de Raad der Nationale Ministers en
het Hof voor geschillen. De meeste bevoegdheden liggen in handen van
de Raad der Nationale ministers die nu eens bij eenstemmigheid, dan
weer bij gekwalificeerde meerderheid en soms ook bij eenvoudige meerderheid instructies geven aan het Commissariaat. De bevoegdheden van
de Raad zijn zo vastgesteld dat geen enkele belangrijke beslissing kan
genomen worden tegen de wil van een der deelnemende staten.
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wiens beslissingen door het Commissariaat worden uitgewerkt, terwijl

de uitvoering door de overheden der deelnemende staten wordt gecontroleerd.
Als Hof voor geschillen fungeert het Hof van justitie van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (art. 52) . Het heeft uitgebreide
jurisdictionele bevoegdheden. Het kan de beslissingen van het Commissariaat en zelfs die van de Vergadering vernietigen als strijdig met het
recht.
In strafzaken heeft het uitgebreide bevoegdheden met betrekking tot
de gemeenschappelijke militaire strafwetgeving die de gemeenschap zal
uitvaardigen. Het heeft ook uitgebreide bevoegdheden, nu eens als Hof
van Cassatie dan weer als Hof van Beroep ter zake van geschillen
tussen staten en gemeenschap of tussen enkelingen en gemeenschap op
het gebied van de burgerlijke verantwoordelijkheid.
De Gemeenschap en de Belgische Grondwet
Een meerderheid van Belgische juristen is van oordeel dat de overdracht van souvereiniteit die het verdrag met zich brengt onverenigbaar
zijn met de Belgische grondwet.
Nu de regering beslist heeft dat de procedure van goedkeuring van
het verdrag en de herziening van de grondwet gelijktijdig zullen plaats
hebben, heeft dit fel betwiste punt uiteraard aan belangstelling verloren.
Het verdient echter nog wel verder de aandacht in zoverre de opwerping van ongrondwettelijkheid uitgaat van de overweging dat door het
verdrag goed te keuren België zijn souvereiniteit zou prijs geven.
Wanneer men de reële inhoud van het souvereiniteitsbegrip voor
ogen houdt dan is het duidelijk dat dit overeenstemt met dat van de
nationale onafhankelijkheid.
Nu ligt het toch voor de hand dat geen enkele grondwetsherziening

de nationale overheden kan machtigen de onafhankelijkheid van het
land prijs te geven.
Indien het verdrag enige betekenis heeft en enige zin voor de toekomst van de volkeren die het zal binden dan is het juist omdat het
gegroeid is uit de overtuiging dat de onafhankelijkheid geen zaak is die
nog op het louter nationaal plan kan beveiligd worden. Slechts door een
gemeenschappelijke inspanning kunnen onafhankelijke staten die onafhankelijkheid in de toekomst verzekeren.
Geheel de opvatting en de structuur van de Gemeenschap is er op
gericht het voortbestaan der vrije volkeren tegen een buitenlands gevaar
te vrijwaren, terwijl anderzijds in de schoot van de Gemeenschap geen
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land of geen volk afstand doet van enig recht dat ook niet door de
anderen wordt verzaakt ten einde die rechten en bevoegdheden in
gemeenschap uit te oefenen.
Deze grondgedachte gevoegd bij de bijzondere kenmerken van de
Defensie Gemeenschap die, zoals reeds gezegd, blijkbaar dichter staat
bij de traditionele opvatting van de nationale souvereiniteit dan dit het
geval is voor het Schumanplan, was het sterkste argument van degenen
die oordeelden dat de Belgische grondwet, zoals zij thans is, de goedkeuring van het verdrag niet in de weg staat.

Besluit
In dit kort overzicht was het niet mogelijk al de bijzonderheden van
het ingewikkeld raderwerk der Defensie Gemeenschap te belichten. Wij
hopen echter de voornaamste trekken ervan te hebben verduidelijkt.
Uitgaande van het standpunt dat de Beneluxianden zich in 1951
zeker niet hadden verzet tegen de opneming van Duitsland in de N.A.
T.O.; toegegeven dat de Defensie Gemeenschap in veel opzichten een
nogal log en ingewikkeld raderwerk is; toegegeven zelfs dat, bij ontstentenis van een te voren opgerichte politieke gemeenschap, wij in de
Defensie Gemeenschap in onvoldoende mate de projectie terugvinden
van een democratisch staatsbestel, is het toch duidelijk dat in de gegeven omstandigheden zij het juiste antwoord vormt op de uitdaging der
geschiedenis na de tweede wereldoorlog.
Opgevat als een stap in de richting van de Europese integratie die
moet uitmonden in een politieke gemeenschap; geheel gericht op de
bredere N.A.T.O. alliantie zodat het gevaar van een gesloten Europa is
weggenomen en meteen, naar menselijke vooruitzichten, het gevaar van
de overheersing van een land op het continentale Europa, verwezenlijkt
de Defensie Gemeenschap het dubbel doel dat het Westen zich moet
stellen: 1. de inschakeling van Duitsland bij het Westen mits de voorwaarden gevonden worden die een Duitse overheersing onmogelijk
maken; 2. de oriëntatie van het verenigd West-Europa naar de grote
Atlantische gemeenschap der vrije volkeren.
Wanneer Europa het uur om die politiek te verwezenlijken laat voorbijgaan, zien wij ons noodzakelijk geplaatst voor een ander dilemma:
een geneutraliseerd en ontwapend Duitsland, hetgeen betekent dat de
verdedigingslijn van het avondland naar onze grenzen wordt verlegd; of
een geneutraliseerd en bewapend Duitsland waaraan dan zeer spoedig
de rol van arbiter tussen Oost en West zal te beurt vallen. Geen van de
bezwaren van het verdrag weegt op tegen de risico's en gevaren die in
deze perspectieven voor ons besloten liggen.
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hogeschool zijn studies voortzette onder leiding van de professoren
Franciscus de la Boë Sylvius, de beroemdste vertegenwoordiger van de
beginnende iatro-chemische school, en Johannes van Horne, de bekende
anatoom en physioloog, die o.a. de eerste beschrijving en afbeelding gaf
van de borstbuis (ductus thoracicus) van de mens. Al spoedig sloten
beiden vriendschap met Stensen, die niet alleen een geniaal ontdekker
bleek te zijn, maar ook aller harten tot zich trok door zijn bescheidenheid, vriendelijkheid en oprechtheid.
In de vier jaren van zijn verblijf te Leiden deed Stensen de ene ontdekking na de andere. Hij vond de afvoerbuisjes van de traanklier naar
het oog, de traanpunten en de traanbuisjes (ductus lacrimales ), die het
overtollige traanvocht via het traankanaal naar de neus leiden. Hij was
de eerste die de werking van het traanapparaat op de juiste wijze verklaarde en als normale functie van het traanvocht het vochtig houden
van het hoornvlies van de oogappel aangaf. Vervolgens maakte hij een
uitvoerige studie van de klieren van neus- en mondholte. Daarna onderzocht hij de structuur van hart en spieren. De meeste der toen heersende theorieën over de aard van het hart berustten meer op fantasie dan
op wetenschappelijke waarneming. Zelfs Harvey, de ontdekker van de
bloedsomloop, verdedigde nog de opvatting, dat het hart de zetel zou
zijn van de „ingeboren levenswarmte". Stensen bewees, dat het hart een
spier is en niets anders dan een spier.
In zijn Leidse tijd kwam Stensen ook in aanraking met Spinoza, die
toen te Rijnsburg woonde. Reeds te Amsterdam had de grote geloofsverdeeldheid onder de protestanten op Stensen, die in zijn vaderland
alleen het Lutheranisme gekend had, diepe indruk gemaakt. Te Amsterdam heeft hij naar alle waarschijnlijkheid ook reeds kennis gemaakt met
katholieke geleerden en kunstenaars. Hij begon te twijfelen aan de
waarheid van de godsdienst waarin hij was opgevoed. De omgang met
Spinoza dreigde zelfs zijn geloof in een persoonlijke God aan het wankelen te brengen. De geloofscrisis waarin Stensen geraakt was zou

enige jaren later opgelost worden door zijn overgang tot het katholicisme.
Frankrijk en Italië --- Bekering
Nadat Stensen zijn studies te Leiden voltooid had, begaf hij zich na
een kort verblijf in Kopenhagen naar Frankrijk. Op reis naar dat land
had hij te Keulen een onderhoud met een Jezuïet over de verhouding
van protestantisme en katholicisme. In Parijs nam Thévenot, de latere
bibliothecaris van Lodewijk XIV, hem gastvrij in zijn woning op. Thevenot was het middelpunt van een kring van geleerden, die voornamelijk de natuurwetenschappen beoefenden. In 1666 zou Colbert hen verenigen in de „académie des sciences". De jonge, snel beroemd geworden anatoom uit Denemarken werd de nieuwe ster in dit illustere gezelschap. Ten huize van Thévenot hield hij voor deze geleerden zijn vermaarde Discours sur l'anatomie du cerveau, waarin hij o.a. de stelling
van Descartes, dat de ziel op het lichaam zou inwerken door middel van
de pijnappelklier, weerlegde en ook het bestaan van de „esprits animaux" sterk in twijfel trok.

40

NIELS STENSEN

Godsdienstige vraagstukken
vraagstukken interesseerden
interesseerden Stensen
Parijs inin
Godsdieistige
Stensen te
te Parijs
steeds hogere
hogere mate.
mate. Hij
Hij discussieerde
discussieerdemet
metverschillende
verschillendekatholieke
katholieke godgodsteeds
met Elisabeth
Elisabeth Rantzau,
Rantzau, de weduwe
weduwe van
van Josias
Josias RantRantgeleerden en ook met
zau, maarschalk
maarschalk van
van haar
haar man
man in het
het
zau,
van Frankrijk,
Frankrijk,die
diena
na de
de dood
dood van
getreden was.
was. Josias
Josias Rantzau
Rantzau behoorde
behoorde tot
toteen
eenberoemd
beroemd adellijk
adellijk
klooster getreden
geslacht uit Holstein en was in Frankrijk van het lutheranisme tot hetgeslachtuiHonwsFrakijvnhetlu smo
overgegaan.
katholicisme overgegaan.
introductiebrieven van
Stens en zich
zichininhet
hetjaar
jaar
Met introductiebrieven
van Thévenot begaf Stensen
naar Florence.
Florence. Ferdinand
Ferdinand II de
de Medici,
Medici, volgens
volgens de
detraditie
traditievan
van
1665 naar
een beschermer
beschermer van
van kunsten
kunsten en
enwetenschappen,
wetenschappen,trachtte
trachtte
zijn geslacht een
hem blijvend
blijvend aan
binden en
en bood
bood hem
hem een
een royaal
royaal inkomen
inkomen
hem
aan zijn
zijn hof te binden
aan, waarvan
waarvan hij
hij onbezorgd
onbezorgd zou kunnen
kunnen leven, en
en de
debetrekking
betrekking van
van
aan,
anatoom aan
ziekenhuis van
Nuova. Stensen
Stensen ging
gingop
op
anatoom
aan het ziekenhuis
van Santa Maria Nuova.
en zo
zo werd
werd Florence
Florence zijn
zijn tweede
tweedevaderstad.
vaderstad. Hij
Hij sloot
slooter
er
dit voorstel in en
vriendschap met
beroemde geleerden
(leerling en
en levenslevensvriendschap
met de
de beroemde
geleerden Viviani
Viviani (leerling
beschrijver
van Galilei)
Galilei),, Redi
Redi en
en Malpighi
Malpighi en werd lid van de Accadebeschrijver van
Accademia del Cimento
Cimento (("Academie
Experiment"),), de
1657 te
te
mia
„Academie van
van het Experiment"
de in
in 1657
Florence opgerichte vereniging van
van beoefenaars
beoefenaars der
der natuurwetenschapnatuurwetenschappen, die
die als
alseerste
eersteuitdrukkelijk
uitdrukkelijk het
het experiment
experiment tot
tot wetenschappelijk
wetenschappelijk
pen,
uitgangspunt koos.
uitganspko.
Stens en o.a.
o.a. tot
tot de
deovertuiging,
overtuiging, dat
datde
deorganen
organender
der
In Florence kwam Stensen
vrouwelijke zoogdieren die men
men in
in zijn
zijn tijd
tijd met
met de
de naam
naam „testes
"testesmuliemulievrouwelijke
bres" aanduidde,
aanduidde, eigenlijk
ontdekking van de
de follikel
follikel
bres"
eigenlijk ovaria
ovaria zijn.
zijn. De ontdekking
de juistheid
juistheid van deze
deze hypothese.
hypothese.
door Reinier
Reinier de
de Graaf
Graaf in
in 1672 bewees de
In deze
deze jaren
jaren werd
werd Stensen,
Stensen ook
ook de
de grondlegger
grondlegger van
van de
demoderne
moderne
In
wetenschappelijke geologie.
z.g. glossopetrae,
glossopetrae, die
die in
in
wetenschappelijke
geologie. Hij
Hij bewees
bewees dat de z.g.
het Toscaanse landschap
landschap gevonden
gevonden werden,
werden, fossiele
fossiele haaientanden
haaientanden wawaren.
Deze studie
studie bracht
bracht hem
hem tot fundamentele
fundamentele onderzoekingen over de
de
ren. Deze
Hetresultaat
resultaat
structuur
ontstaan van de
de aarde.
aarde. Het
structuur der
der aardlagen
aardlagen en
en het
het ontstaan
hiervan
legde hij
hij neer in zijn
zijn baanbrekend
baanbrekend werk
werk Prodromus de
de solido
solido
hiervan legde
intra solidum
solidum contento.
contento. Met dit
dit werk
werk was
was hij
hij zijn
zijn tijd
tijd ver
ver vooruit,
vooruit, zover
zover
dat men
men pas
pas in
in de
de vorige
vorige eeuw
eeuw de
dewaarde
waarde ervan
ervan volkomen
volkomen ging
ging
zelfs, dat
beseffen.
In Italië werd Stensens
Stensens blik
blik steeds
steedsmeer
meer gericht
gericht op
op de
dekatholieke
katholieke kerk.
kerk.
In
Livorno was hij
hij diep
diep onder
onder de
de indruk
indruk gekomen
gekomen van
van het
hetlevendige
levendige
In Livorno
geloof van het
het volk
volk bij
bij een
een Sacramentsprocessie
Sacramentsprocessie en
en ook
ook de
deomgang
omgangmet
met
zijn
Italiaanse vrienden,
vurige katholieken
katholieken als
als
zijn Italiaanse
vrienden, waarvan
waarvan er
er velen even vurige
grote
geleerden waren,
waren, trok
trok hem
hem tot
tot het
het katholicisme.
katholicisme. De
De grootste
grootste
grote geleerden
menselijke
opzicht werd
werd echter
echter uitgeoefend
uitgeoefend door
doorMaria
Maria
menselijke invloed
invloed in
in dit opzicht
Flavia
del Nero,
Nero, een
eenbejaarde
bejaardereligieuze
religieuze uit
uiteen
eenaanzienlijke
aanzienlijkeFlorenFlorenFlavia del
tijnse
Lavinia Felice Cenami
Cenami Arnolfini,
Arnolfini, de
de vrouw
vrouw
tijnse familie,
familie, door
door Donna Lavinia
van
gezant van Lucca
Lucca bij
bij het
in de
de wereld
wereld het
het
van de gezant
het hof der Medici, die in
leven van een heilige
heilige leidde,
leidde, en
en door
door de
de jezuïet
JezuïetPater
PaterEmilio
EmilioSavignani.
Savignani.
Na veel
veel inwendige
inwendige strijd
strijd deed
deed Stensen
Stensen eindelijk
eindelijk de
de beslissende
beslissende stap
stap en
en
legde de 7e
7e November
November 1667
1667de
dekatholieke
katholieke geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis af.
af.
De lekenapostel
lekenapostel
Na zijn
zijn bekering
bekering zette Stensen
Stensen zijn
zijn anatomische
anatomische en geologische
geologische ononderzoekingen
maar tevens voelde
voelde hij
hij zich
zich aanaanderzoekingen aanvankelijk
aanvankelijk nog
nog voort,
voort, maar

NIELS STENSEN

41

gespoord, om ook anderen deelachtig te maken aan het grote geluk dat
hij gevonden had. Zijn gedachten gingen vooral uit naar zijn vrienden
in Holland. In een reeks brieven aan de calvinist Sylvius zette hij de
redenen van zijn overgang tot het katholicisme uiteen en aan Spinoza
schreef hij zijn „Epistola ad novae philosophiae reformatorem", waarin
hij hem aanspoort de „philosophie van het katholieke geloof" te bestuderen.
In het jaar 1672 werd hij door de koning van Denemarken uitgenodigd, aan de universiteit van Kopenhagen de anatomie te komen doceren. Stensen ging hierop in. Als katholiek was hij in Denemarken uitgesloten van het professoraat, maar de moeilijkheid werd omzeild,
doordat hem de titel werd verleend van „Anatomicus Regius". Als
zodanig sprak hij bij zijn eerste openbare demonstratie de woorden die
als motto boven dit artikel staan. Als man van wetenschap oogstte hij
alom bewondering, maar toch zou hij niet lang in Denemarken blijven.

Het feit dat hij katholiek was maakte zijn positie steeds moeilijker en zo
keerde hij in 1674 naar zijn geliefd Florence terug.
Op reis naar deze stad bezocht hij te Hannover de katholiek geworden hertog van Brunswijk-Luneburg, Johann Friedrich, die zich zeer
beijverde voor de bekering van zijn protestantse landen.
Intussen was Ferdinand II de Medici gestorven en als groothertog
van Toscane opgevolgd door zijn zoon Cosimo III. Evenals zijn vader
was hij een echte Maecenas en toonde voor Stensen, die hij in zijn
wetenschappelijk werk bleef steunen, de grootste bewondering.
Stensen voelde zich echter steeds meer aangetrokken tot een leven
waarin hij zich geheel kon wijden aan zijn eigen volmaaktheid e n aan
het zieleheil van zijn medemensen. Reeds vóór zijn bekering had hij op
allen die hem kenden indruk gemaakt door zijn voorbeeldig leven, e n

.

over de tijd na zijn bekering schreef in 1672 de latere kardinaal Opizio
Pallavicini, die als nuntius te Florence Stensen had leren kennen, aan de
secretaris van de Propaganda te Rome, aartsbisschop Colonna-Baldeschi: „Stensen ... , kwam vijf jaar geleden tot het geloof. Hij heeft nu
zulke vorderingen gemaakt, dat men hem tot de volmaakten kan rekenen. Zijn goedheid en zijn deugden bloeien in zulk een mate, dat ik hem
met de heiligste mensen op één lijn stel".
Priester en Apostolisch Vicaris der noordelijke landen
In 1675 werd Stensen in de dom van Florence priester gewijd. Twee

jaren werkte hij nu als zielzorger in deze stad. Hij had een biechtstoel in
de kerk van de Theatijnen en wijdde zich vooral aan de gevangenen en
aan de bekering van de vele niet-katholieke vreemdelingen, die als
kooplieden dikwijls langere tijd in Florence vertoefden.
In 1676 was de eerste Apostolisch Vicaris der noordelijke landen, de
Italiaan Valerio Maccioni, gestorven. Behalve de Skandinavische landen behoorde ook een gedeelte van Noord-Duitsland tot zijn rechtsgebied, n.l. de steden Hamburg, Bremen en Lubeck, het gebied van de
hertog van Brunswijk-Luneburg en de landen Holstein en Mecklenburg. Hij had geresideerd te Hannover, aan het hof van de reeds genoemde hertog Johann Friedrich. Op verzoek van Johann Friedrich,
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die — zoals we gezien hebben — Stensen enige jaren geleden had leren
kennen, benoemde nu Paus Innocentius XI Stensen in 1677 tot opvolger van Maccioni. Behalve het verzoek van de hertog hebben ongetwijfeld tot zijn benoeming ook meegewerkt het feit dat hijzelf ook uit het
noorden afkomstig was, het hoge aanzien dat deze bekeerling ook in
protestantse kringen allerwegen genoot, zijn kennis van de protestantse
mentaliteit, zijn apostolische ijver om zijn voormalige geloofsgenoten te
bekeren en zijn heilig en armoedig leven.
De 19e September 1677 ontving Stensen te Rome de bisschopswijding
en werd benoemd tot titulair bisschop van Titiopolis. Negen jaar, tot
aan zijn dood, zou hij in het noorden werken. Evenals zijn voorganger
vestigde hij zich te Hannover. Van hieruit ondernam hij verre vorm- en
visitatiereizen, waarover ons echter slechts weinig bekend is. Ofschoon
hij veel aan het hof verkeerde, leefde hij uiterst armoedig en verstorven.
Hij vastte streng en sliep op een stromatras of in een leunstoel, waarbij
een oude mantel hem als deken diende.
Aan het hof van hertog Johann Friedrich ontmoette hij vaak de jonge
hofbibliothecaris en philosoof Gottfried Wilhelm Leibniz, die samen
met hem door de hertog dikwijls ten maaltijd werd uitgenodigd. Leibniz
streefde ijverig naar de hereniging van katholieken en protestanten.
Van katholieke zijde kreeg hij steun van de Duitse keizer, van Bossuet
en vooral van Spinola, aanvankelijk bisschop van Knin in Dalmatië,
later van Wiener-Neustadt. Innocentius XI keurde dit streven goed,
maar hield zich zeer gereserveerd. In 1679 kwam het te Hannover tot
onderhandelingen. Op verzoek van Spinola nam ook Stensen hieraan
deel, ofschoon hij er, ondanks zijn irenische gezindheid, weinig van
verwachtte. De onderhandelingen mislukten.
Na de dood van Johann Friedrich moest Stensen in 1680 Hannover
verlaten, daar er nu weer een protestantse vorst aan het bewind kwam.
Naast zijn functie van Apostolisch Vicaris kreeg hij nu ook die van
wijbisschop van Munster, welks bisschop, de energieke maar ziekelijke
Ferdinand von Fiirstenberg, ook wereldlijk vorst van zijn bisdom en
tevens bisschop van Paderborn was. Stensens voornaamste pastorele
zorg was de uitvoering van de hervormingsdecreten van het Concilie
van Trente. Hij visiteerde een groot deel van het bisdom Munster en
organiseerde overal het catechetisch onderwijs. Bij zijn streven boekte
hij vele successen, maar stuitte ook op zeer veel verzet, niet het minst
bij een deel van de geestelijkheid.
Hoe weinig de geest van Trente in sommige opzichten nog was doorgedrongen, bleek na de dood van bisschop Ferdinand von Fiirstenberg
in 1683, toen de domheren tegen de bepalingen van het Concilie de
keuze trachtten door te zetten van Maximilian Heinrich, die reeds drie
bisdommen bezat, nl. Keulen, Hildesheim en Luik. Wijbisschop Stensen
verzette zich krachtig en weigerde de Mis ter ere van de Heilige Geest
te zingen, die de verkiezing zou voorafgaan. Maximilian Heinrich werd
gekozen. De paus weigerde deze keuze te bevestigen en Maximilian
Heinrich heeft zijn nieuwe bisdom nooit betreden, maar de positie van
Stensen was onhoudbaar geworden. Na een kort verblijf te Hamburg
ging hij naar Schwerin in het protestantse Mecklenburg, waarvan de
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vorst, hertog Christian Louis, in 1683 katholiek geworden was, maar
tengevolge van de tegenstand van zijn protestantse onderdanen en hofbeambten weinig voor het katholicisme bereiken kon. Met moeite kon
de Apostolische Vicaris in Schwerin een eenvoudige woning krijgen.
In Schwerin werkte Stensen als eenvoudig missionaris, maar hij had
er met zijn arbeid onder de protestanten al even weinig uitwendig
succes als elders. Reeds lang was hij tot de overtuiging gekomen, dat in
een tijd waarin vele prelaten nog steeds een rijk en weelderig leven
leidden, alleen een leven van vrijwillige armoede en versterving op de
lutheranen indruk kon maken. Consequent had hij daarom van zijn
leven een heldhaftig offer gemaakt voor de bekering van zijn vroegere
geloofsgenoten. In Schwerin bereikten zijn gebedsleven, zijn milddadigheid, zijn geest van armoede en versterving hun hoogtepunt.
Eind 1686 werd Stensen ernstig ziek en stierf de 5e December van
dat jaar op 48-jarige leeftijd. Daar er in de wijde omtrek geen katholieke priester te vinden was, moest hij zelfs de troost van de laatste
H. Sacramenten ontberen. Zijn vriend .en beschermer Cosima III liet
zijn lijk overbrengen naar Florence, waar het in een eenvoudige houten

kist werd bijgezet in de crypte van San Lorenzo, de hofkerk der Medici.
***
Stensen had op zijn tijdgenoten een diepe indruk gemaakt, zowel
door zijn geniale ontdekkingen als door zijn bekering en zijn heilig
leven. Reeds kort na zijn dood vinden we sporen van een informatorisch
proces om te komen tot zijn heiligverklaring. Maar langzamerhand
raakte zijn figuur wat op de achtergrond. Eerst in onze eeuw kwam zijn
genialiteit weer in het volle licht te staan en in de laatste decenniën is
ook de glans van zijn heiligheid steeds sterker voor het oog van de
katholieke wereld gaan stralen.
In 1910 gaf Wilhelm Maar, professor in de geschiedenis der geneeskunde te Kopenhagen, in twee grote delen zijn natuurwetenschappelijke
werken uit onder de titel Opera Philosophica. In de inleiding zegt Maar
van Stensen, dat hij misschien het verst boven zijn tijdgenoten uitstak
door zijn wetenschappelijke methode. „Hij stelde zijn vragen en gaf zijn
antwoorden als een natuurkundige van de twintigste eeuw . Zijn
genie openbaart zich in de conclusies die hij uit ( zijn) ontdekkingen
afleidde en in zijn generalisaties".
In 1941 en 1947 verschenen in twee delen Stensens Opera T heologica, die in deze uitgave samen meer dan duizend bladzijden beslaan en
uitgegeven werden door de protestantse theoloog Knud Larsen en Pater
Gustav Scherz C.ss.R. In 1952 gaf Pater Scherz tenslotte in twee delen
zijn brieven uit onder de titel Nicolai Stenonis Epistolae et Epistolae ad
eum datae. De meeste van deze brieven zijn geschreven in het Latijn en
het Italiaans.
Stensens leven biedt aan de historicus een uitgestrekt veld voor
interessant wetenschappelijk onderzoek. Door de hier genoemde uitgaven is dit onderzoek in de volle omvang mogelijk geworden.
Sinds 1936 is er ook een breed opgezette actie gaande om te komen
tot Stensens heiligverklaring, vooral in Denemarken, Duitsland en
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Italië. In het bisdom Osnabruck (op welks tegenwoordig grondgebied
Stensen gestorven is) heeft Mgr Berning de zaak krachtig aangepakt
en na de oorlog heeft de bisschopsconferentie van Fulda deze causa
aanbevolen in de belangstelling van clerus en gelovigen van Duitsland.
Onlangs is het stoffelijk overschot van Stensen geëxhumeerd, met de
bedoeling het een waardiger rustplaats te geven. In de nacht van 24 op
25 October a.s. zal het in een plechtige lichtprocessie door de straten
van Florence worden overgebracht naar een zijkapel van San Lorenzo,
waar het na een pontificale H. Mis zal worden bijgezet in een oudchristelijke sarcophaag, die voor dit doel door het Italiaanse ministerie
van onderwijs ter beschikking is gesteld. Aan deze plechtigheden zullen
o.a. deelnemen: verschillende Italiaanse bisschoppen, vertegenwoordigers van de Italiaanse regering, van het gemeentebestuur van Florence,
van de Italiaanse universiteiten en studentencorporaties, alsook vertegenwoordigers uit Denemarken en Duitsland, onder wie ook een aantal
niet-katholieke geleerden.
Moge de aantrekkelijke figuur van Niels Stensen, die in ons land vele
van zijn beroemde anatomische ontdekkingen deed, met vele Nederlanders vriendschappelijke relaties onderhield en als vreemdeling negen
jaar de zielzorg uitoefende in de Duitse diaspora, zoals nu de vele
Nederlandse medewerkers van de Oostpriesterhulp weer doen, ook in

Nederland steeds meer bekend en vereerd worden.

.

De sociale grondrechten
Een nieuwe visie op Recht, Staat en Maatschappij
Het prae- advies van Mr Dr J. J. Loeff
door MR M. H. B. THISSEN

r N de handelingen der Nederlandse juristen-vereniging 1953, drie en
tachtigste jaargang, eerste stuk, verscheen het praeadvies van Mr Dr
J. J. Loeff, hetwelk werd uitgebracht aan het bestuur van deze vereni
ging en waarin wordt behandeld de vraagstelling, welke aan de vereniing ter beoordeling was voorgelegd, luidende: „Behoren sociale grondrechten, als vervat in de internationale verklaring van de rechten van de
mens (art. 21 e.v.) ook voor ons recht aanvaard, in de grondwet verankerd en wettelijk nader omschreven te worden?"
De praeadviseur behandelt dit probleem in een vrij uitvoerige, wijsgerige verhandeling op een wijze, welke enigszins buiten de lijn van de
verwachtingen ligt.
Hij treedt niet in de bijzonderheden van de feitelijke voorgeschiedenis
van de zogenaamde sociale grondrechten, zoals deze vervat zijn in de
universele verklaring van de UNO en gaat evenmin in op de technischjuridische zijde van het vraagstuk, doch uitgaande van de aard van het
menselijke zijn, verklaart hij, hoe in de loop van de geschiedenis de
(Westerse) staatsvormen zijn ontstaan, zich ontwikkeld hebben en zich
ontwikkelen moesten tot de gestalte van de samenleving, welke zich
thans geconfronteerd ziet met het probleem der sociale grondrechten.
Hij komt na deze uiteenzetting tot de conclusie, welke tevens de
beantwoording is van de hem gestelde vraag, dat men zich niet tevreden
zal kunnen stellen met het opnemen van een beginselverklaring met
betrekking tot de sociale grondrechten in de grondwet, doch dat de
structuur van de samenleving zowel op politiek terrein als op het terrein
van het vrije maatschappelijke leven, zodanige wijziging behoeft, dat
hierdoor het klimaat wordt geschapen, waarin zich de verwezenlijking
van de sociale grondrechten kan voltrekken.
De opmerking van Prof. Mr van Bemmelen in diens artikel over de
sociale grondrechten in de „Telegraaf" van 26 juni j.l., waarin gezegd
wordt, dat Dr Loeff in diens praeadvies eigenlijk geen antwoord geeft
op de gestelde vraag, kan ik tot op zekere hoogte delen. Prof. van
Bemmelen had naar mijn mening echter er tevens op moeten wijzen, dat
fde conclusie waartoe Dr Loeff kwam, hem ontsloeg van de verplichting
om verder op de vraagstelling in te gaan.
g
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teit zich het best lenen voor „incarnatie" van de personengemeenschap
naarmate zij meer open zijn.
Het beeld van de sociale en politieke geschiedenis van de volken
vertoont een constante ontwikkeling van de sociabiliteit van de gesloten.
naar de open vormen.
Het is een algemeen verschijnsel, dat de sociabiliteitsvormen zich
uitdrukken in een structuur, welke een min of meer stabiel karakter vertoont en daardoor uiteraard leidt tot verstarring der verhoudingen. De.
wrijvingsverschijnselen, welke tengevolge hiervan ontstaan tussen de
structuren en de daarachter gelegen sociale werkelijkheid kunnen leiden
tot oorlogen en revoluties.
Een belangrijk punt in de geschiedenis der samenleving werd bereikt,.
toen de waarden van de menselijke persoonlijkheid uitgedrukt in de
idealen van vrijheid en gelijkheid, na doorbreking van de sociale structuur van het ancien régime tot algemene erkenning kwamen. Het tot
stand komen van een nieuwe structuur voor de politieke gemeenschap
werd hierdoor sterk geactiveerd e n wij zien de politieke gemeenschap
rechtstaat worden.
Toch werd hierdoor het ideaal van de personengemeenschap maar
eenzijdig bereikt. Deze heeft immers twee aspecten. Enerzijds moet zij
de mogelijkheid scheppen tot handhaving van de individualiteit of zelfstandigheid van het individu. Dit brengt met zich de plicht van de
gemeenschap de morele eis ener vrije zelfbepaling van het individu te
erkennen.
Omdat de mens evenwel voor de verwezenlijking van zijn persoonlijke levensopgave is aangewezen op een leven en werken met anderen,
zal deze gemeenschap een milieu moeten scheppen, waarin de individuen elkander als personen aanvaarden.
Op de lagere niveau's van het sociale leven dan het morele bestaat er

tussen de aspecten een zekere spanning, die in de personengemeenschap
het beginsel vindt ener oplossing, omdat de mensen elkaar daar aanvaarden en zich tot elkaar getrokken voelen als personen in hun ander
zijn.
Dat dit op zekere hoogte mogelijk is in dit ondermaanse bestaan
openbaart ons de liefdes- en vriendschapsverhouding. Alléén in deze
sfeer groeit het begrip voor datgene, wat tot iemand geordend is, wat
hem toekomt, wat recht is.
In de bestaande grondrechten zien wij, dat het eerste aspect vooral
wordt benadrukt, waardoor de structuur ener daarop gevestigde gemeenschap een individualistisch karakter draagt.
De realisatie van de personengemeenschap wordt bereikt, wanneer'
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beide aspecten van de personengemeenschap tot een eenheid worden.
Feitelijk wordt dit bereikt, wanneer de vrije mens zijn eigen vrijheid
en maatschappelijke functie regelt, m.a.w. doordat de vertegenwoordigers van het volk deelnemen aan de besturende taak en hun deelname
aan de wetgevende en controlerende taak wordt geintensiveerd.
Tot dat doel doet de praeadviseur een suggestie ten aanzien van de
wijze, waarop de huidige samenleving die richting zou kunnen uitgaan,
die de overweging ten volle waard is. Het twee-kamerstelsel worde
omgevormd in die zin, dat een kamer zich uitsluitend gaat wijden aan
de wetgevende, de andere aan de controlerende taak, waardoor dan
tevens een einde komt aan de huidige doublure.
Hiermede zijn naar ik meen de hoofdlijnen aangegeven van het praeadvies van Dr Loeff. Dit alles zet hij uiteen in een geheel sluitend betoog, waarin hij op verschillende plaatsen gelegenheid vindt om zijn
opmerkelijke inzichten in het wezen van het privaatrecht, de vrije rechtsvinding en de functie van het gewoonterecht in het rechtsleven naar
voren te brengen.
Deze wijsgerige beschouwing heeft dit voordeel, dat zij niet uitgaat
van abstracties, doch van ervaringsfeiten als daar zijn de omstandigheid, dat ieder mens streeft naar zelfhandhaving en de sociale instelling
van de mens. Hierdoor krijgt het betoog meer practische waarde en
actuele betekenis. Ik meen dan ook, dat men zich niet aan de conclusies
van de praeadviseur kan onttrekken, dat gestreefd moet worden naar
een verdere democratisering van de politieke gemeenschap, waardoor
het noodzakelijk kader wordt geschapen voor de verwerkelijking van de
waarden vervat in de sociale grondrechten.
Hierbij moet vermeden worden om in eenzijdig individualisme of
collectivisme te vervallen.
Beschouwen wij dit praeadvies nader, dan zien wij, dat recht en
gemeenschap hier worden geplaatst in de totaliteit van het sociale verschijnsel en worden bezien, zowel vanuit het verticale vlak der historische ontwikkeling als vanuit het horizontale vlak van andere parallel
lopende sociale verschijnselen als daar zijn betrekkingen van instinctieve, rationele, politieke, morele en zelfs religieuze aard. Dr Loeff
bouwt, gelijk hierboven reeds werd gemeld, zijn visie op in nauw contact
met, ja vanuit de feiten en de gegevens zoals die zich in het sociale
leven hebben voorgedaan en nog voordoen.
Het geheel wordt beheerst door datgene wat de mens onderscheid
van alle andere wezens en zaken: zijn moreel bewustzijn. Bij Dr Loeff is
dit moreel bewustzijn echter niet een louter critisch vermogen, de stem
van , een oordelend geweten, maar een actieve impuls, welke de mens
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geen rust laat en hem zonder verpozing voortstuwt, om zich boven de
stoffelijke condities, welke dit leven in zo sterke mate bepalen, uit te
heffen. Deze impuls is volgens Dr Loeff de meest revolutionaire kracht
in de mens, die hem zich nimmer bij het gegevene en het bereikte doet
neerleggen. Dit brengt dan ook met zich mede, zoals in dit betoog
duidelijk uitkomt, dat de ontwikkeling der menselijke samenleving gedetermineerd is, een determinatie welke echter niet, zoals bij Marx zijn
oorsprong vindt in een stoffelijk beginsel, maar in een geestelijk beginsel: het morele besef, zoals dit zich laat gelden niet in de menselijke
individuen op zich maar in samenlevingsgroeperingen welke het op
grond van communicatie in bepaalde morele waarden tot stand brengt.
Hierdoor wordt deze visie een tegenhanger van de leer, die steunt op
de klassestrijd.
In de visie van Dr Loeff is het recht dan ook niet iets wat sferen afbakent, grenzen trekt tussen het mijn en dijn, maar een dynamisch element, in de opgang van de menselijke samenleving naar een moreel
ideaal. Dit ideaal, dat in het betoog van Dr Loeff een allesbeheersende
rol speelt, ziet hij in de personengemeenschap, waarin de mensen elkaar
ontmoeten als subjecten, als dragers van een levensopgave, voor de
verwerkelijking waarvan ieder uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft te dragen. Het is de gemeenschap, waarin de mensen elkaar
ontmoeten als de ander. Deze personengemeenschap vindt haar zuiverste expressie in de liefdesgemeenschap, de vriendschap. Dr Loeff wijst
erop, dat dit ideaal op het politieke en sociaal-economische niveau der
menselijke samenleving nimmer zal bereikt worden, hetgeen echter niet
wegneemt, dat een gemeenschap, ook die der genoemde niveau's, haar
morele zin of waarde slechts kan ontlenen aan het gespannen staan op
het morele ideaal der liefdesgemeenschap of de broedergemeenschap.
De opzet biedt ook een aannemelijke verklaring, hoe physieke macht
tot moreel gezag wordt. De physieke macht krijgt een morele zin van
het ogenblik, dat zij zich in dienst stelt van het morele ideaal, d.i. de
verwezenlijking van de personengemeenschap, waarin de mensen zich
tot elkaar verhouden als morele wezens. Bij een ideale verwezenlijking
van een dergelijke gemeenschap komt de behoefte aan physieke dwangmacht te vervallen. Al zal een dergelijk ideaal hier niet verwezenlijkt
worden, gezien de stoffelijk-geestelijke conditie van het menselijk zijn,
toch moet iedere gemeenschap om zich op moreel niveau te kunnen verheffen, op de verwezenlijking van dit ideaal gespannen staan. Dit houdt
dus in, dat de physieke macht alleen dan tot moreel gezag wordt, indien
en voor zover zij gericht is op verwezenlijking van een samenleving,
waarin zij zelf overbodig is, m.a.w. dié physieke macht krijgt een morele
4
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GODSDIENSTIGE KRONIEK

Kringen voor Gezinsspiritualiteit
De Gezinsscharen van O. L. Vrouw
door IR en MEVR. D. HANSEN,
en J. DE VOCHT, Pr.

N

AAST de vele teleurstellingen die de jongste geschiedenis van de Kerk ons
bracht, werden de laatste honderd jaren sommige waarden ontdekt of opnieuw
ontdekt, die als nooit te voren of nooit sinds de opbloei in de eerste eeuwen '-verrijkend en zegenend werken onder' Gods volk: wij, wijzen op de dagelijkse en
vroegtijdige communie, op de vlucht die de Mariaverering en, het diepe gebedsleven
nam, het zich losrukken van burgerlijke opvattingen, de belangstelling voor de armen
en de „kleine man", het bidden en werken voor de hereniging der Kerken, de liturgische vernieuwing ook onder de hoogste leiding van de Kerk, de nieuwe richtingen in
de philosophie en de theologie, de geweldige ontplooiing van de Missie-actie, en
tenslotte vooral de nieuwe rol die de leek in de Kerk toebedeeld wordt. Dat alles
moet voor ons een voortdurende reden tot optimisme en veroverende geestdrift zijn.
Van de stichting van de K.A.J. tot de wonderlijke verspreiding van het Marialegioen zien wij overal rondom ons lekenapostelen opstaan die met hetzelfde Pinkstervuur en de durf van de eerste Christenen het Rijk Gods uitbreiden, terwijl in het
Oosten de lekenmartelaren daarvoor met hun bloed getuigen.
Dat de leek meegerechtigd wordt actief op te treden in de Kerk brengt een zoeken

mee naar de noodzakelijke verdieping, naar een spiritualiteit eigen aan de leek en die
evenzeer verschilt van die der religieusen als de genade van de priesterwijding ver-

schilt van de genade van het Huwelijkssacrament. Wij willen hier niet spreken over
sommige overdrijvingen waartegen onze bisschoppen reeds waarschuwden; men mag
het beschouwen als een nieuwe weldaad voor onze tijd, dat men in de schatten van
Gods liefde, besloten in het Sacrament der gehuwden, is gaan putten om voor hen
een aan hun omstandigheden aangepaste, en zoveel mogelijk door hen zelf ontdekte
spiritualiteit uit te werken.
Tientallen voorbeelden kent men van allerlei acties, nieuwe of verjongde, die met
hun tijdschriften of andere uitgaven, met recollecties, vergaderingen of bezinningsavonden, met hun colleges, lessen, familieweken, voordrachtencyclussen, het antwoord
trachten te geven aan al diegenen die zoeken om God te benaderen en Christus Jesus
in hen te laten leven in hun lekenstaat. Men zal nooit genoeg de echte behoefte
erkennen die bij onze vurige leken bestaat aan Godsdienstkennis, en meer bijzonder
aan Godsdienstbeleving, aan gebed, aan ervaringen in het bovennatuurlijke leven, en
tegelijk de armoede en onbeholpenheid waarmee men hen in die nood tegemoet treedt.
Sinds de oorlog van 1940-1945 wordt er in die beweging tot verdieping een nieuw
streven algemeen waargenomen: men richt zich tot de gezinnen of echtparen van man
en vrouw te zamen om beiden voor het ideaal van Christus' Evangelie te winnen en
om elkaar daarbij te steunen. In sommige gezinnen zal dit wel moeilijk of onmogelijk
zijn, ofschoon het daar 't meest noodzakelijk is. Dit lijkt ons de meest vruchtbare,
de diepst ingrijpende en blijvende vorm van beoefening der gezins- en huwelijksspiritualiteit, de vorm ook die de genade van het Sacrament der gehuwden ten volle

werkzaam doet zijn.
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De initiatieven daaromtrent zijn van drieërlei aard: er worden tijdschriften uitgegeven; men richt zich tot het grootst mogelijk aantal echtparen; men groepeert kernen
van gemiddeld 7 à 8 echtparen of gezinnen.
1. Over de eerste twee activiteiten zullen wij hier niet uitweiden. Iedereen kent het
bloeiende en diepgeestelijke tijdschrift „Huwelijk en Gezin". „Familieleven", dat ook
hetzelfde ideaal nastreeft, wordt meer een algemeen tijdschrift.
2. Talrijk zijn tegenwoordig de lessen en voordrachten voor verloofden en gehuwden. Sommige leken of priesters hebben daar, Goddank, hun apostolaat in gevonden,
en het is onberekenbaar welk goed b.v. de Heer Van Driessen uit Borgerhout (Antwerpen) ofwel een pater Trooster S.J. in Maastricht en Tilburg hebben verwezenlijkt.
Origineler zijn de recollecties voor gezinnen. Het is zeer typisch dat onder de oorlog
in Antwerpen de leken zelf, oud-kajotters in dit geval, aandrongen op driemaandelijkse
recollecties voor gezinnen. Zij klaagden er over, dat zij eenmaal gehuwd geen enkele
geestelijke steun meer vonden in een tijd dat zij het broodnodig hadden. Bij de bevrijding vond men niemand meer om de traditie voort te zetten. Toen is er een van de
leken naar Mgr Van Cauwenbergh gegaan om hem een priester te vragen die zich aan
het gezinswerk kon wijden. Mr de Belder uit Merksen werd aangemoedigd om zelf
alles in handen te nemen en telkens andere predikanten te vragen. Sindsdien groeperen
zij ieder trimester een 35-tal gezinnen voor een geestelijke afzondering die een hele
Zondag in beslag neemt. De kinderen worden die dag bij familieleden of dames ondergebracht.
Ook de Onze-Lieve-Vrouwscharen organiseerden recollecties in dezelfde geest.
Deze richtten zich het meest tot oud-universitairen of intellectuelen. In dezelfde geest
wordt ook veel gewerkt en gedeeltelijk met succes in Breda, in Brugge en op vele
andere plaatsen. Maar de nood is groot, en de werklieden zijn schaars.
Verleden jaar hebben de O. L. Vrouwscharen voor het eerst een gesloten retraite
van drie dagen (van Vrijdagavond tot Maandagmorgen) belegd te Kortenberg bij
Brussel. Voor al de deelnemers was het een openbaring. Dit jaar zullen er in September ten minste twee gehouden worden.
3. Ook op het gebied van de gezinsactie in kleinere groepen of kernen, werd er bij
ons en elders reeds veel bereikt. Naast talrijke onbekende groepen van oud-kajotters,
oud-scouts, oud-universitairen die samen met hun vrouw steun en geestelijk voedsel
zoeken onder de leiding van een priester, ook soms zonder priester, bestaan er reeds
verscheidene groeperingen. Deze volgen gewoonlijk het volgende schema: een uiteenzetting gegeven door een priester en gevolgd door een bespreking. Zo gaat het in de
.,,Kringen voor huwelijks- en gezinsspiritualiteit" te Brugge, en in de „Geestelijke
Unie" in het bisdom Breda.
De „Geestelijke Unie" groepeert enkele gezinnen 's Zondags, iedere maand of
minder, van 10 uur tot ongeveer 4 uur. Verscheidene causerieën met gedachtenwisseling zijn aldus mogelijk. Gemeenschappelijke maaltijd. Men eindigt met een lof of een
geestelijke oefening.
De kringen van Brugge zijn groepjes van een achttal gezinnen, die 's avonds in de
week vergaderen onder de leiding van een aalmoezenier die een uiteenzetting houdt
volgens een bepaald programma vastgesteld door de Z. E. Heer Ghyssaert van
Brugge. Heel spontaan ontstonden zij bij het begin van de oorlog onder zijn bezieling
en die van diepgelovige leken. Een vijftigtal Vlaamssprekende gezinnen zijn op het
ogenblik er bij aangesloten. (Vgl. „Familieleven", October 1949, p. 46).
Er bestaat tenslotte nog een gezinsactie in groepen van hoogstens 8 echtparen, die
een andere methode huldigt dan de voorgaande; het zijn de „O. L. Vrouwscharen" of
„Gezinsscharen van O. L. Vrouw", in Parijs ontstaan onder de naam van „les Equipes
Notre Dame". De naam kan philologisch een afwijking vertonen; hij is nu vrij
algemeen gebruikelijk, in Vlaanderen althans; in Nederland hoort men soms „Equipes
van O. L. Vrouwe". Met vreugde erkennen de leden de naam van hun groepering

wanneer zij in het Evangelie lezen: „toen sprak Jesus tot de scharen". Deze gezins-
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gemeenschappen gaan uit van het standpunt dat de leken zelf hun eigen spiritualiteit
moeten vinden en voorstellen, niet onder de vorm van een voordracht, (daarvoor
ontbreekt meestal tijd en bekwaamheid) maar individueel door studie en ervaring in 't
gezin en daarna gemeenschappelijk door een gedachtenwisseling in de maandelijkse
vergadering, die gewoonlijk 's avonds belegd wordt ten huize van een van de leden.
Daarbij wordt er samen gewaakt over het onderhouden van een minimum verplichtingen die men vrijwillig op zich neemt, o.a. op het gebied van dienstbetoon. Een
belangrijke tijd wordt gewijd aan de gebedstonde. Men begint met een gemeenschappelijke maaltijd. Verder zullen wij al deze punten meer uitvoerig behandelen.

Een stukje geschiedenis
Men denke niet dat de O. L. Vrouwscharen de enige gezinsgroepen zijn in Frankrijk (vgl „Nieuwe Mens" 4de jrg. Nr 10, Januari 1953 en volgende nummers; een
vollediger uiteenzetting vindt men in „Foyers", numéro spécial, October 1952) .
Kanunnik Jean Violet was de eerste die in 1902 met de gezinsactie begon. Hij
stichtte het tijdschrift „Foyers" en nog twee andere, een voor verloofden, een voor de
priesters. In 1919 werd hij door de Aartsbisschop van Parijs belast met de organisatie
van de gezinsgroeperingen in heel Frankrijk. Op het ogenblik bestaan er in vele
parochies reeds één of meer gezinsgemeenschappen.
Sommige daarvan worden gekenmerkt door hun vergaande sociale bemoeiingen.

,

Andere evolueren meer in de middenstandsmilieu's.
Andere groeperen mensen van alle standen, die in christelijke geest ongeveer alle s.
in gemeenschap brengen wat ze bezitten.
Andere sluiten zich aan bij de Derde Orden van Dominicanen of Franciscanen.
Men vraagt er o.m. het bidden van het klein officie van O. L. Vrouw en een grote
geest van armoede.
Bijzonder bekend zijn de „Tochtgenoten van Sint Frans" („les Compagnons de
St. Francois") die ook in Nederland en België bestaan. Met heel hun gezin gaan zij op
bedevaart, te voet, ontzeggen zich ieder confort, en ondergaan de ontberingen, vernederingen en vermoeienissen van de reis als een louterende boetedoening. Door hun
houding, hun blijheid en liefde, en door hun gebed willen zij voor Christus getuigen.
Te midden van die verscheidenheid is er één beweging die veruit de meest dynamische, eenvoudige, stevige, diepe en tegelijk gemoedelijke bleek te zijn van alle, en die
al de ervaringen van de andere gezinsgroepen in zich tot één harmonisch geheel heeft
verwerkt: de „Equipes Notre Dame". „Men moet er de veelvormige werking van
de H. Geest in erkennen '' , verklaarden de Franse Bisschoppen. Als dat waar is, dan is
het geen speciaal Frans initiatief, evenmin als de K.A.J. van België, de Roomse Kerk
van Italië en het Evangelie van de Joden is; dan is het van O. L. Heer, en dan is het
een boodschap voor alle landen die ook ons moet interesseren.
In 't begin dacht men er niet aan dat men de grondslag' legde voor een grote
beweging. Abbé Henri Caffarel hield in 1938 te Parijs een preek voor oud-scouts over

de vereniging van de ziel met God, en nam als voorbeeld de liefde tussen man en
vrouw zoals trouwens St. Paulus dat ook doet. Na afloop zei hem een van zijn
gehuwde vrienden dat hij dikwijls dacht over de Mystiek van het Huwelijkssacrament,
en hij vroeg aan de priester hem te helpen. Zij kwamen overeen met nog twee andere
gezinnen uit Orleans en Versailles dat zij elkaar regelmatig iedere maand zouden
ontmoeten. Toen reeds bestond het schema voor de vergadering: avondmaal, gebedsstonde, gedachtenwisseling, en de hieraan voorafgaande schriftelijke voorbereiding.
Dit was de oorsprong van „L'anneau d'or", het tijdschrift voor huwelijksspiritualiteit.
Andere echtparen sloten zich aan, nieuwe groepen werden gevormd, ook onder de

oorlog.
In 1946 maakten de „équipes" een crisis door. Nog twintig procent kwamen regel-
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matig en bleven edelmoedig. Velen vroegen om richtlijnen; gewoonten en geest konden
niet meer volstaan. Een „charte" of regel bleek noodzakelijk te zijn geworden. Velen
protesteerden. Zulk een regelmatigheid en tucht was al te Germaans, niet Frans
genoeg. Sommigen scheurden zich los van de ,,Equipes Notre Dame" en vormden de
„Foyers de Chrétienté" die in dezelfde geest werken als de „Equipes N. D." maar
zonder bepaalde regel.
Door hun scherp omschreven vorm konden de „Equipes Notre Dame" zonder
gevaar een snelle uitbreiding nemen. In 1948 vonden zd ingang in Wallonië en
Brussel, waar ze zich op het ogenblik zeer snel vermenigvuldigen. Verder verspreidden
zij zich in Zwitserland, Tunis en Brazilië (waar vijf Portugeessprekende gezinsscharen
bestaan). In 't geheel zijn er op het ogenblik 178 gezinsgroepen. Per jaar groeien zij
met ongeveer 38 nieuwe aan.
In Vlaanderen begon men in 1952. Vol wantrouwen voor die vreemde organisatie,
durfde men niet eerder beginnen. Na een retraite voor gezinnen wilde men het
proberen. De echtparen bleven niet alleen volledig getrouw aan het ideaal, maar allen
werden meer en meer geestdriftig. Zij zijn er van overtuigd dat deze actie zeer aangepast is aan het temperament van de Nederlandssprekenden.
In landen waar de „Equipes Notre Dame" reeds een andere bloeiende gezinsactie
ontmoetten, zijn zij daarmee in verbinding getreden om samen te werken. Zo in Congo
en Madagascar. In de Verenigde Staten van Amerika staan ze in contact met de
belangrijke „Beweging voor Christelijke Gezinnen". (In Chicago alleen zijn er duizend
gezinnen bij die beweging betrokken; negentig steden der V.S. bezitten groepen). In
Canada heeft men vrijwel dezelfde formule als die van de 0. L. Vrouwscharen, zowel
onder de Franse als onder de Engelse Canadezen. In Argentinië en Uruguay volgt de
leiding van de „Equipes N. D." de ontwikkeling van de bekende gezinsbeweging
„Nazareth" (240 echtparen zijn hierbij aangesloten). In Spanje heeft zij voeling met
verscheidene steden die een honderdtal gezinnen in groepen hebben samengebracht. In
Italië kent zij de gezinsgroepen van Venetië en Rome. Wat er van een paar gezinsgroepen uit China is overgebleven weet men niet. Ziedaar toch wel een enig voorbeeld van snelle uitstraling over de hele wereld. Geen dag gaat voorbij zonder dat
men op het Secretariaat een vraag om inlichtingen en documentatie ontvangt, hetzij

van afzonderlijke gezinnen, hetzij van groepen die zich gaan vormen.
Laten wij de methode van de 0. L.Vrouwscharen nader onderzoeken.

Lekenspiritualiteit
Zoals hoger gezegd, gaat men uit van het grote verlangen naar levensverdieping bij
de leek en de behoefte aan een spiritualiteit voor huwelijk en gezin. Hierin vertonen
de 0. L. Vrouwscharen veel verwantschap met bewegingen als die van de Eucharistische Kruistocht, de Derde Orden en de Congregaties.
Maar die geestelijke vorming geven de leken elkaar zelf. De aanwezigheid van de
priester is noodzaak. „Een werkplan kan de rol van de priester in geen geval vervangen, wat betreft de leerstellingen en het gebedsleven. Hij geeft niet alleen de
beginselen, maar hij helpt de gehuwden om deze in het leven toe te passen" (Keure,
blz. 19). Nochtans, behalve voor zijn „woordje" treedt hij niet op de voorgrond. Men
zal hem wel dikwijls vragen stellen; en moeilijkheden, opwerpingen, of onverzoenbare
tegenstellingen, gevaar voor simplistische, al te radicale, onvolledige beweringen zal
hij soms alleen door zijn ervaring en theologische en philosophische kennis in het licht
van het geloof uit de weg kunnen ruimen of oplossen, maar alleen dan wanneer het
nodig is. Deze bescheidenheid is voor hem trouwens zeer nuttig en het luisteren kan
voor hem van een onschatbare waarde zijn voor de „Pastorale Theologie - , zijn vele
raadgevingen zullen daarna minder theoretisch zijn; hij zal ervaring en leven kunnen
mededelen. Door het feit trouwens dat men naar de diepte wil gaan, en men niet al te
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raden aanstonds tot een hoge graad van daadwerkelijke onthechting over te gaan,
maar geleidelijk de broederlijke liefde op te drijven tot het hoge ideaal van het
Evangelie en de eerste christengemeenschappen. Voor wi e a priori daar niets van wil
weten, zou het wel eens door de omstandigheden of door een dictatuur, om niet te
zeggen door God, kunnen opgedrongen worden.
In aansluiting daarmee krijgt de gemeenschappelijke maaltijd zijn volle betekenis.
Men begint de vergadering aan tafel om redenen van praktische aard en ook omwille
van de goede sfeer. „Er zijn weinige dingen die mensen zozeer één doen zijn en zulke
hechte banden leggen. Als broeders voelt men zich te zamen rond de Heer, zoals de
leerlingen van Emmaus, die avond toen ze Hem erkenden bij het breken van het
brood". „De maaltijd in het gezin brengt de ouders en de kinderen bijeen; en scharen
de kinderen van God zich niet rond dezelfde Eucharistische tafel? De handelingen der
Apostelen verhalen ons, hoe de eerste christenera „samen het brood braken in hun
woningen, en met vreugde in alle eenvoud de maaltijd nuttigden" (Hand. II, 46)
(Keure, blz. 11) . Men zorgt er voor dat de maaltijd zo eenvoudig mogelijk is, ten
einde onkosten en last te besparen voor het „ontvangend gezin". Elk echtpaar brengt
zijn picknick mee, maar alles wordt voor iedereen op een grote schotel gelegd. Alleen
wordt koffie of een bord soep aangeboden.
Talrijke andere vormen en mogelijkheden voor uitwisseling van tijdelijke of geestelijke rijkdommen bestaan er die hier niet kunnen besproken worden. Zij zijn alle een
toepassing van het „Zalig, gij armen" of van andere zaligsprekingen; zij komen
tenslotte neer op „Caritas" of het „attenties hebben voor elkaar". De liefde immers is
vindingrijk.
Gebedsleven
Elkander helpen zich in het geloof te verdiepen, en elkander bijstaan in de stoffer
lijke noodwendigheden, is voor christenen een onmogelijkheid als men niet bidt, veel
en goed samenbidt. Dit is hoofdzaak in de O. L. Vrouwscharen; zolang die zorg en
belangstelling voor het gebedsleven bestaat, en niet alleen om de theorie te beluisteren
en te vernemen wat anderen daarover interessants weten mee te delen, zolang men
werkelijk de wil heeft om nader bij God te komen, in de kerk of thuis, maar ook
gezamenlijk op de vergadering zelf, hoeven wij niets te vrezen. In feite vindt men,
Goddank, dáár de grootste hulp en steun aan elkaar, en de echtparen-bezoekers
ontdekken dáár iets wat, naar zij meenden, niet bestaan kon, althans niet voor
Nederlandssprekenden.
Er wordt dan ook een meer dan gewone tijd aan het gebed besteed, ongeveer
twintig minuten; men noemt dat de gebedsstonde, gewoonlijk tussen de maaltijd en de
gedachtenwisseling. „Het is het middel bij uitstek om de eendracht en de eenheid in
God te verwezenlijken, om zich van de aanwezigheid van Christus te midden van de
Zijnen bewust te worden en te blijven. Maar dit alles werkt het gemeenschappelijk
gebed slechts uit, als het niet te kort is, als wij de stilte kunnen maken, als we ons van
elke persoonlijke zorg en kommer kunnen bevrijden", om naar Christus' belangen en
liefde op te zien (Keure, blz. 11) .
In een eerste deel bidt men staande psalmen en hymnen gekozen uit de H. Schrift,
het brevier of missaal. Voor de psalmen en andere oudere teksten geeft men meestal
enkele woorden ter verklaring vooraf uitsluitend om makkelijker de levende inhoud
van het gebed op zichzelf of op de huidige omstandigheden te kunnen toepassen.
Sommige vertalingen lenen er zich beter toe. In de meeste scharen leest men de
Completen, maar de psalmen kiest men zelf vrij uit. Het psalmodiëren gebeurt in twee
koren. In vele Franse scharen zingt men de psalmen, (alsook het gebed vóór en na
het eten) . Daarna volgt een lezing uit het Nieuwe Testament.
Vervolgens knielt men neer voor de gemeenschappelijke overweging, „die aan de
inspiratie van een of meer echtelieden kan overgelaten worden. Het zal goed zijn in
ieder geval, een tijd stilte in acht te nemen ten einde aan ieder gelegenheid te geven
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intiemer en meer persoonlijk met God in contact te treden" (Keure, blz. 12) . De
regel spreekt zich dus niet uit over de manier waarop deze overweging moet geschieden, b.v. aan de hand van een langzaam voorgelezen tekst met onderbrekingen voor
de persoonlijke overweging, of met een verwoording van het inwendig gebed.
Deze laatste gebedsvorm is meer algemeen gebruikelijk, en bestaat ook bij ons. Wij
noemen dit „het gebed uit het hart". Zonder verplichtend te zijn, is dat het meest
weldadige en diepgaande moment van de gebedsstonde en van heel de bijeenkomst, en
de grootste kracht van de 0. L. Vrouwscharen. (Zij bestaat evenwel ook in andere
gezinsgroepen zelfs in Vlaanderen) .
Het is zeer moeilijk voorbeelden te geven van wat er gezegd wordt, omdat het
soms ontheiligend zou schijnen, soms onmogelijk vanwege het spontane, ongekunstelde, onbeholpen, en soms verlegen karakter van de zinnen, die toch een zuivere
echo zijn van het hart, en diep aangrijpen.
Men vindt er trouwens de grootste verscheidenheid in. Soms is het een eenvoudig
kort gebedje: „Heer, wil mijn kindje genezen". „Heer, geef ons meer geloof in Uw
goedheid". „Heer, wij bedanken U voor al wat Gij ons hier meedeelt" .... waarop
een kort mondgebed kan volgen; ofwel een meer ontwikkelde overweging: „Heer
Jesus, Gij hebt gezegd: waar er twee of drie in Uw Naam vergaderd zijn, daar zijt
Gij in hun midden. Wij zijn in Uw Naam vergaderd, Heer; Gij zijt in ons midden.
Leer ons U overal in ons midden te zien. Leer ons hoe Gij met ons en in ons leeft, en
door ons handelt, en offert en bidt. Vanavond wilt Gij ook door ons spreken en
bidden ....". Wanneer de volgende aan de beurt is, geeft men een prentje door. Ieder
blijft vrij iets te zeggen. De priester besluit.
Hier kunnen wij weer vaststellen welk een zegen het is voor gehuwden hun
geslotenheid en schuwheid te overwinnen, omdat zij hier leren hoe zij samen, wanneer
zij alleen zijn, het „gebed uit het hart" kunnen beoefenen; niets is zo geestelijk éénmakend als dat. Verscheidenen onder onze gezinnen beproefden zelfs het gebed uit
het hart met hun grotere kinderen. Na een ogenblik van verwondering, luisterden zij
zeer scherp toe en verklaarden geboeid te zijn geweest.
Wat het gebedsleven van de echtparen afzonderlijk betreft, verplichten de O. L.
Vrouwscharen slechts tot een minimum. Men moet ten minste één keer per dag samen
en met de kinderen bidden. „Want het gezin als zodanig, is lof aan God verschuldigd,
en het gemeenschappelijk gebed in de familie bezit een grote kracht" (Keure, blz. 17) .
De kleine hymnen tot O. L. Vrouw volgens de liturgische tijd, met de oratie die
daarop volgt, is het enige gebed dat iedere dag de leden moet herinneren aan het feit
dat ze behoren tot de O. L. Vrouwscharen. Het verantwoordelijk gezin alleen is
verplicht tot tien minuten overweging per dag.
Gezamenlijk moeten de echtparen van een schare „minstens om de twee jaar een
gesloten retraite doen van twee volle dagen. Het jaar waarin men geen retraite heeft,
moet men twee recollecties volgen" (Keure, blz. 15) . Dat ook is een openbaring
geweest voor onze gezinnen. Zulke dagen van afzondering samen doorgebracht geven
een kracht en een levensvreugde die onberekenbaar ver nawerken kan in het hart van
de echtgenoten, in het gezin en in de schare. „Dáár vooral worden de banden van een
echte christelijke vriendschap nauwer aangehaald" (Keure, blz. 15) .
Apostolaatszin
De onderlinge hulp op geestelijk en stoffelijk gebied, en het gezamenlijk gebed
opdat Christus' Rijk kome over de gezinnen, schept een stroom van leven die noodzakelijkerwijze moet uitlopen in een vurig apostolaat. „De lamp steekt men niet onder
de korenmaat maar op de kandelaar, opdat wie binnenkomt het licht mag zien"
(Luc. 8, 16) .
De O. L .Vrouwscharen willen haarden zijn van apostolaatsgeest. De Kerk wordt
vervolgd, de Kerk in onze streken wordt gedurig aangevallen door haar vijanden,
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vurige apostelen worden verdacht gemaakt, zovelen vergenoegen zich met het
bewaren van wat goed christelijk bleek, of organiseren een „strategische terugtocht",
zo weinigen voelen het als iets hartverscheurends aan dat op het platteland minder
dan 50%, in onze grote steden minder dan 10% practiserende katholieken zijn, dat de
Kerk van China verloren gaat, dat de geuniëerden de Roomse Kerk weer verlaten,
dat uit de Missiegebieden van Kongo teleurstellende berichten komen, dat er in ZuidAmerika, betrekkelijk gesproken, bijna geen priesters zijn. Daartegenover willen de
O. L. Vrouwscharen ieder défaitisme of pessimisme beschouwen als een gebrek aan
vertrouwen in de kracht van de H. Geest die door hen evengoed werkt als in de
christenen vijftig jaar na de dood van Christus. Iedere tegenslag of teruggang zal op
hun vurigheid inwerken als olie op het vuur.
Men kan het belang moeilijk overdrijven van die geest van verovering voor
Christus en de Kerk, die naast de broederlijke liefde en de eenvoud in het gebed de
toetssteen is voor de vooruitgang van een schare. Het boek van Mgr Suenens:
Theologie van het Apostolaat (Sheed and Ward, Antwerpen) wordt hun aanbevolen.
Het mariaal karakter van het apostolaat dat daarin wordt verklaard, trekt hen des te

meer aan omdat zij ook 0. L. Vrouw in hun ideaal en hun naam betrekken. De Regel
wil dat in iedere vergadering de Missie-intenties en de Pauselijke „intenties van het
grote wereldgezin in herinnering worden gebracht, om ze in ons gebed tot de onze te
maken" (Keure, blz. 12) .
Als men die geest bezit en voedt door een ruim gebed met de Paus, met O. L.
meer aan omdat zij ook O. L. Vrouw in hun ideaal en hun naam betrekken. De regel

vraagt aan de leden eerst en vooral te getuigen voor Christus door hun reine en
blijde huwelijksliefde en hun naastenliefde. „In de handelingen der Apostelen (4, 32)
lezen wij over de eerste christenen dat zij één van hart en ziel waren. Zij brachten de
heidenen tot verbazing: „Ziet hoe zij elkander lief hebben". Deze verwondering werd
oorsprong van hun belangstelling voor het geloof en hun bekering. Zou de broederlijke liefde in de XXste eeuw die overtuigings en aantrekkingskracht hebben verloren,
die zij in de eerste eeuwen der Kerk bezat? De scharen van 0. L. Vrouw menen dat,
zowel vandaag als toen, de ongelovigen voor Christus zullen gewonnen worden, als
zij zien hoe christelijke gezinnen elkaar werkelijk liefhebben, en elkaar helpen om God
;

-

te ontmoeten en hun broeders de mensen te dienen. Zodoende wordt de broederlijke

liefde die meer is dan de onderlinge dienstvaardigheid een echt getuigenis voor
Christus" (Keure, blz. 9) .
Sommige van onze gezinnen zijn reeds heel ver gegaan. Men neemt kinderen voor
maanden op, soms volwassenen, soms mensen van mindere stand, omdat voor hen in
een dringend geval gastvrijheid werd gevraagd. Wij willen hier geen onvoorzichtigheden aanprijzen, maar zeker is het, dat de gastvrijheid grotendeels verdwenen is. In
vele gevallen is de ikzuchtige geslotenheid verlammend, en de hartelijke ontvankelijkheid een stimulans voor de liefde van de echtgenoten, en meer nog voor de kinderen.
De O. L. Vrouwscharen zullen als vanzelf de echtparen die een ideaal hadden van
„laat me met rust" verplichten naar buiten te treden, zich verantwoordelijk te voelen
voor anderen, op verovering te gaan voor de O. L. Vrouwscharen en met wildvreemde mensen te durven spreken over hun diepste overtuiging. Dat is al een hele
overwinning Vanzelfsprekend is dat nog meer waar voor de „verantwoordelijke
gezinnen" of de „begeleidende" die aan de leiding staan. De Keure legt ook de
gastvrijheid op aan de schare als zodanig; „met een hart vervuld van broederlijke
liefde zal de schare vreemde gezinnen gastvrij ontvangen en tegemoetkomend zijn
tegenover gezinnen van andere O. L. Vrouwscharen" (Keure, blz. 17) .
Een bepaalde vorm van apostolaat, een bepaald werk hebben de 0 L Vrouwscharen niet, behalve het organiseren van retraites en recollecties voor gezinnen, wat

trouwens heel wat inspanning vraagt. De O. L. Vrouwscharen veronderstellen „dat de
meeste hunner leden reeds betrokken zijn in de K.A., parochiële, sociale, politieke en
beroepsorganisaties. Zij die dit niet zijn, dienen zo spoedig mogelijk van de noodzaak
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Drie no odzakelijke hulpmiddelen

Er komt nochtans een drievoudige regel bij, die de leden, de echtparen en de schare
in de mogelijkheid stelt al de vorige ideale doelstellingen en bepalingen dieper in het
leven te laten ingrijpen, en tot meer concrete en meer eisende toepassingen te brengen.
Er bestaat immers een gevaar dat men blijft bij een ijdel getheoretiseer, bij subjectieve
indrukken, bij het goedpraten van wat men meent of doet, bij een hoogmoedige
beschouwing van wat men al heeft kunnen verwezenlijken, zonder enige objectieve
maatstaf of controle Vandaar op het drievoudig plan van het individu, het gezin en
de schare een regel die dwingt tot nederigheid, openheid en objectiviteit.
Voor( ieder lid (man en vrouw afzonderlijk) bestaat de plicht een leefregel te
hebben. Dat omvat „het vaststellen van tijd en plaats voor het bijwonen van de
H. Mis, Biecht, gebed, geestelijke lectuur, beoefening van de naastenliefde, apostolaat,
enz Het is niet de bedoeling de verplichtingen op te stapelen, maar wel ze nader
te bepalen, ten einde de wil kracht bij te zetten en afwijkingen te voorkomen. Raad
en controle van een priester zijn wenselijk om zich te beveiligen tegen overbelasting of
gemakzucht" (Keure, blz .16) . Zulk een leefregel is uiteraard volkomen geheim.
Voor ieder echtpaar bestaat de plicht iedere maand een bezinningstijd of een
„zitstonde" te houden; (naar het woord van Lucas 14 waar Jesus zegt: als ge een
hoog gebouw wilt optrekken, gaat dan maar eerst neerzitten, en nadenken .. )
„Voordat ge met het gebouw van uw gezin begonnen waart, hebt ge uw meningen
aan elkaar getoetst, hebt ge onderzocht welke uw geestelijke en stoffelijke hulpmiddelen daartoe waren, en hebt ge een plan ontworpen; maar nu ge aan 't werk zijt,
wat doet ge nu om samen eens te kunnen neerzitten, om de volbrachte taak te overschouwen, om daarin uw voorgesteld ideaal weerspiegeld te zien, om de Meester die
u het werk bestelde, naar Zijn mening te vragen" (Keure, blz. 25; bijdrage van
H. Cafferel uit ,,L'anneau d'or", no 5) .
Dat is de verplichting van de O. L. Vrouwscharen die voor sommigen de moeilijkste
is, maar altijd de meest weldadige invloed heeft. „Het gezin dat de tijd niet neemt om
even stil te staan en na te denken, moet het betreuren dat er geestelijke en stoffelijke
wanordelijkheden binnensluipen en zelfs heimelijk zich daar vestigen. Sleur en slenter
overweldigt het dagelijks familiaal gebed, de maaltijden en nog andere geplogenheden
of riten van het gezin. De opvoeding wordt herleid tot reflexen van zenuwachtige
ouders. De huwelijksvereniging wordt ondermijnd. Deze tekorten stellen wij vast ....
ook bij diegenen die zeer geleerd doen en misschien ook zijn in familiale aangelegenheden, maar .... al te theoretisch" ( Keure, blz. 30) .
Waarin bestaat die „zitstonde"? Men noteert op zijn agenda, ,,evengoed als men er
een concert of gezellige avond bij vrienden op noteert, een afspraak met elkaar van
een uur of twee, drie". „Men moet dan kost wat kost een andere omgeving en lucht
opzoeken en zijn bekommernissen vergeten". Men kan samen een hoofdstuk uit een

verheffend boek lezen. Daarna bidt men een hele tijd zo mogelijk een „gebed uit het
hart". Dan kan men in 't licht van Jesus' tegenwoordigheid „alles aan elkaar meedelen, die meningen en vertrouwelijke dingen, die grieven en bezwaren, waarover men
niet gemakkelijk en dikwijls beter helemaal niet spreekt, maar die men niet ongestraft
in het geheim van zijn hart blijft verbergen. Er is immers een stilzwijgen dat de liefde
doodt. Maar men blijve daar niet lang bij stilstaan. Men Zegge samen de weg terug af
naar de oorsprong van zijn liefde, men beschouwt nog eens het ideaal dat men destijds
voor ogen stelde .... Daarna vergelijkt men het verleden met het tegenwoordige, het
ideaal met de werkelijkheid" (Keure, blz. 31 en 32 passim) .
Tesus Zelf spreekt dan door elkaars openhartigheid en goedheid en nederigheid.
Men moet Hem beluisteren. Hij heeft wat te zeggen over de kinderen, over elk van
de kinderen, over het gebedsleven, de naastenliefde, de liefde tot elkaar in heel haar
beleving, het apostolaat, zelfs de materiële aangelegenheden; alles kan opgetild
worden tot op de hoogte van Gods inzicht, die met het scheppen van alles een
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bepaalde bedoeling koestert voor het welzijn en de genade van het gezin. Ook het
samen zwijgen, in de meest volkomen stilte, doet heel wat ontdekken. Van deze
gezegende ogenblikken zal men goed doen het voornaamste te noteren om dit i n
moeilijke ogenblikken en bij de volgende afspraak te herlezen.
Een laatste middel om zich los te rukken uit zijn subjectiviteit en zijn verderfelijke
waan, is in het kader van de schare, het gemeenschappelijk onderzoek. Vooraf zij
gezegd dat dit niets gemeens heeft met een publieke biecht. Het gaat uitsluitend over
de verscheidene punten van de regel: lezen van de maandbrief, het houden van de
zitstonde, het gebed in de familie, en het gebed van de O. L. Vrouwscharen, het
onderhouden, ja of neen, van het punt van de leefregel (dat men niet noemt) waartoe
men zich persoonlijk verbonden had. Dit onderzoek kan worden uitgebreid met
toestemming van al de leden. Zo nam men in onze scharen het gemeenschappelijk
onderzoek aan betreffende het minimum van één H. Mis in de week, elders van één
H. Biecht in de maand. Het blijft trouwens niet bij het opsommen van al wat niet of
wel in orde was. Het gezamenlijk onderzoek van een punt vraagt wat tijd; ieder
brengt iets naar voren uit eigen ervaring; men citeert voorbeelden; men gaat verder
en dieper; men onderwerpt bepaalde gevallen (ook die van anderen) ; men vraagt
raad; men deelt zijn zienswijze mee; men moedigt aan, men haalt nieuwe redenen te
voorschijn tot bevestiging van het Evangelische idealisme, gebedsleven, dienstbetoon,
apostolaat, lectuur, armoede, versterving, enz Men kan hiermee soms zolang
bezig zijn dat de gedachtenwisseling in 't gedrang komt.
De regel eist hoegenaamd niet dat al deze bepalingen in eens als bindend worden
aanvaard. Men neemt punt voor punt aan, en alleen dan wanneer eenieder er mee
accoord gaat, dit als een verplichting te beschouwen en er een gemeenschappelijk
onderzoek over in te stellen.
Als er gezinsgemeenschappen zijn die sommige bepalingen niet willen erkennen, en
alleen de geest en het ideaal willen bewaren, zullen zij bij de O. L. Vrouwscharen
niet aangesloten blijven; maar men wil zoveel mogelijk met hen contact houden voor
recollecties en allerlei apostolaatsinitiatieven. In Frankrijk en in Franssprekend België
noemt men ze „Foyers de Chrétienté". Misschien brengt ook ons de samenwerking
met andere kringen voor gezins- en huwelijksspiritualiteit ooit tot die vertakking.
Leiding
De regel voorziet tenslotte in de leiding. Aan het hoofd van een schare va n
maximum acht gezinnen staat een „verantwoordelijk gezin" dat na enkele bijeenkomsten, door al de leden bij geheime stemming gekozen wordt, en ieder jaar opnieuw in
de maand Juli. Dat gezin „is verantwoordelijk voor de broederlijke liefde in de schare.
Op dit echtpaar rust de taak er voor te zorgen, dat in de schare de Evangelische
li efde beleefd wordt en dat ieder gezin er de hulp en de steun vindt die het nodig
heeft" (Keure, blz. 18). Men kan moeilijk de verantwoordelijkheid zwaarder voorstellen. De voorbereiding van de vergadering komt dit gezin toe. Nochtans zoals
gezegd, wordt de gedachtenwisseling doorgaans om de beurt aan de ontvangende
gezinnen samen met de aalmoezenier toevertrouwd. In afwachting dat het verantwoordelijk gezin zijml opdracht kan waarnemen, bij het ontstaan van een nieuwe
schare, heeft een „inleidend" gezin de leiding in handen. Met de gegevens alleen uit
onze geschriften komt men niet klaar.
Hoe wordt de eenheid tussen de verschillende gezinsscharen verwezenlijkt? Aan het
hoofd van een Sector (Luik, Brussel, en misschien binnenkort Antwerpen) staat een
„Bestuursschare", bestaande uit gezinnen en priesters, „die het levenwekkende hart
moeten zijn van het grote lichaam waarin alle scharen samenhoren. Haar taak is het
de geest levend en de tucht sterk te houden" (Keure, blz. 27) .
Deze Bestuursschare staat in nauw contact met al de andere ondergeschikte scharen,
door het maandelijks verslag van hun „verantwoordelijke gezinnen" en ook door een
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Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden.
De vijf Noordse landen Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland hebben een ontwerp voor een gemeenschappelijk geschiedenishandboek aanvaard.
Uit de drie Benelux-landen kwamen te Luxemburg van 9 tot 11 April 1953 verscheidene historici samen; zij besloten tot de instelling van een commissie, die een
Syllabus met de voornaamste feiten uit de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse
geschiedenis zou opstellen. Deze Syllabus zou van groot nut kunnen zijn voor schrijvers van geschiedenisboeken en voor alle geschiedenisleraren. De lezers van dit
tijdschrift hebben reeds kennis kunnen nemen van de jaarlijkse bijeenkomsten der
Belgische en Nederlandse vooraanstaande historici. Dat dergelijke contacten tussen
universiteitsprofessoren het tot stand komen van een meer objectief beeld van het
verleden in de hand werken is duidelijk.
Schleswig-Holstein was een blijvend twistpunt tussen Duitsland en Denemarken.
Onder invloed van het Romantisme en van de opkomende nationaliteitsgedachte heeft
het historisch denken van de 19e eeuw de geschiedenis al te dikwijls als wapen
gebruikt in de politieke strijd tussen de volkeren. Zo werden aan beide zijden van dit
betwiste gebied geschiedkundige uiteenzettingen gegeven die niet met de feiten overeenkwamen. Sinds Pasen 1951 werkte een ruime groep Deense en Duitse historici
samen en kwam na een jaar grondige en hartelijke discussie tot de opstelling van een
door beide partijen ondertekende tekst over de geschiedenis van Schleswig-Holstein
vanaf de volksverhuizingen tot aan het referendum van 1920. Deze tekst werd onder
de geschiedenisleraren van Denemarken en Duitsland op zeer grote schaal verbreid.
Maar het belangrijkste accoord in de laatste jaren bereikt is wel het Frans-Duitse.
Reeds in 1935 hadden Franse en Duitse historici getracht de betrekkingen tussen hun
twee landen sinds de 18e eeuw in een voor beide partijen aanvaardbare tekst vast te
leggen. Van de 40 punten bleven er echter 15 over waaromtrent Fransen en Duitsers
het niet eens werden. Intussen heeft de historische wetenschap nieuwe feiten aan het
licht gebracht, en zijn ook de standpunten wel enigszins gewijzigd. Zo kon het
gebeuren dat enige vooraanstaande historici uit die twee landen van 7 tot 9 Mei 1951
te Parijs en van 9 tot 12 October 1951 te Mainz bijeenkwamen. Zij namen de 40 punten van 1935 als basis en slaagden er ditmaal in tot een volledige overeenstemming te
komen. In deze 40 punten lezen wij b.v. dat de Franse politiek „des frontières naturelles" niet ouder is dan de Franse Revolutie, dat de Elzas, ofschoon Duits van taal
en cultuur, sinds 1789 duidelijk heeft getoond tot de Franse nationale gemeenschap te
willen behoren; dat Napoleon III, door zijn zwakke en wisselende diplomatie, aanleiding heeft gegeven tot de oorlog van 1870-1871, en dat Bismarck de beruchte
„depêche d'Ems" niet „vervalst" maar wel bewust verergerd heeft. De historici
beschrijven dan in een reeks punten de houding en de daden van de belangrijkste
staten die in de oorlog 1914-1918 betrokken werden; zo staat er dat de Duitse politiek
in 1914 geen Europese oorlog wilde ontketenen, maar voor het behoud van de eenheid van Oostenrijk-Hongarije wel het risico van een oorlog wilde belopen. Tenslotte,
Duitsland heeft altijd het artikel 231 van het Versaillesverdrag als een opgedrongen
schuldbekentenis beschouwd, terwijl de opstellers van het verdrag niet bedoelden
Duitsland als moreel schuldig aan de oorlog te verklaren, maar enkel een juridische
verplichting formuleerden om de aangerichte schade te herstellen.
Het is voor iedereen duidelijk dat als dergelijke resultaten van vrije besprekingen
tussen historici van verschillende landen eenmaal in bet geschiedenisonderricht zijn
doorgedrongen, zij ontzaglijk veel kunnen bijdragen om de jeugd in een ruimer
Europese gezindheid op te voeden 1 ) .
1 ) De laatste jaren heeft de Unesco studieweken of „stages" voor historici uit de
ledenstaten ingesteld. Aldus volgden 46 geschiedkundigen uit 24 landen de studieweken van Brussel in 1950; in 1951 hadden dergelijke studieweken plaats te Sèvres en
in 1952 te Parijs.
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II. Europa-dagen van Calw

De Raad van Europa te Straatsburg gaf zich rekenschap van het belang van het
historisch onderricht niet alleen voor een betere verstandhouding tussen de Europese
volkeren, maar ook voor het positief verspreiden van een Europese geest onder de
jeugd. Daarom droeg hij de Duitse Bondsregering op, dé, leden van de Raad van
Europa uit te nodigen historici naar een symposion of Europatapung af te vaardigen.
Zo kwamen voor de eerste maal, van 4 tot 12 Augustus 1953, 27 geschiedkundigen
uit 14 landen te Calw in het Zwarte Woud samen. Er waren drie afgevaardigden uit
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië, twee uit België, Nederland, Zweden, Griekenland en Turkije, en een uit Denemarken, Noorwegen, Ierland, Luxemburg en
Saarland. Alleen IJsland had geen afgevaardigde gestuurd 2 ) . De meesten waren
geschiedenisleraren aan het middelbaar onderwijs ofwel inspecteurs, een klein tiental
waren universiteitsprofessoren. Met opzet had men geschiedkundigen uitgenodigd die
betrokken waren geweest bij het opstellen of herzien der leerplannen voor geschiedenis, of die reeds een rol hadden gespeeld bij de boven vermelde contacten en accoorden_
De voorzitter van de culturele sectie van de Raad van Europa, Mr M. R. Crivon,
was speciaal uit Straatsburg overgekomen om de afgevaardigde historici de morele
en financiële steun van de Raad toe te zeggen. Daarna sprak Prof. Dr Ophiils in
naam van de Duitse Bondsregering en gaf bondig maar duidelijk het dubbele doel van
het symposion aan: negatief de historische verdraaiingen en hatelijkheden ten opzichte
van andere landen uit de handboeken te verwijderen, en positief de algemene Europese
kenmerken van onze geschiedenis scherper te doen uitkomen. De bedoeling is niet, zo
zei hij, de geschiedenis tot een propagandamiddel in dienst van een Europese gemeenschap te dwingen, maar haar te bevrijden van de misvormingen, die de nationalistische
geschiedschrijving haar heeft doen ondergaan, om weer de volledige historische waarheid tot haar recht te laten komen. Tenslotte heette Dr Lambacher, Ministerialrat van
Baden-Wurttemberg, ons welkom in zijn Land. Zoals in de Oudheid; zei hij, de
onafhankelijke Griekse steden onder de druk van buiten hun gemeenschappelijke
Helleense geest bewust werden, zo moeten wij, Europeanen, na eeuwen onderlinge
strijd, ons bewust worden van de diepere Europese eenheid.
De twee eerste dagen wierp men een blik terug op de afgelegde weg. Afgevaardigden van de 14 landen kwamen beurtelings verslag uitbrengen over de accoorden die
zij reeds met andere landen hadden gesloten, waarop dan telkens een debat volgde.
Hierbij kwamen zeer grote verschillen aan de dag. De Centraal-Westeuropese landen
als Duitsland, Frankrijk, de drie Benelux-landen en Italië zijn ten volle voor wederzijdse revisie der geschiedenishandboeken gewonnen. Groot-Brittannië oefent in het
eigen land geen controle uit en is huiverig om zich met de handboeken van andere
landen te bemoeien. De Noordse staten kunnen het uitstekend met elkaar vinden, maar
voelen zich niet zo'n integrerend deel van Europa. De op hun oude cultuur prat
gaande Grieken en de Mohammedaanse Turken, die toch eigenlijk Aziaten zijn, vormen weer twee afzonderlijke gevallen. Toch was de goede wil algemeen om, dank zij
een vrij aanvaarde critiek door buitenlandse historici, de geschiedkundige onjuistheden
en de hatelijke uitdrukkingen in het formuleren der objectieve waarheid uit te zuiveren.
Het opstellen van een gemeenschappelijk geschiedenishandboek voor alle Europese
landen werd met algemene stemmen verworpen. Wel was er algemene instemming
voor de uitgave van een geschiedkundige atlas met Europese strekking.
Het tweede deel der besprekingen was meer positief en op de toekomst gericht:
welke zijn de gemeenschappelijke Europese kenmerken in de geschiedenis der afzonderlijke Europese staten? Ter oriëntatie kregen wij drie voordrachten, waarop telkens
een grondige discussie volgde. Prof. Hiibinger van Munster hield een degelijke maar

.

2 ) Zoals men weet, maken Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Portugal en Finland
geen deel uit van de Raad van Europa, en werden bijgevolg op dit symposion niet
geïnviteerd, wat zeker te betreuren is.
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nogal zware uiteenzetting over de Middeleeuwen, Prof. Bonnet van Parijs gaf een
klaar en volledig exposé over de Moderne tijden, en tenslotte hield de Schot, Dr
Thompson, een vaak poëtische en humoristische maar weinig systematische lezing
over de periode sinds 1917.
Daarop werden de afgevaardigde historici in drie werkgemeenschappen van elk
negen leden uit negen landen ingedeeld, om de drie grote delen van de Europese
geschiedenis aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en desiderata voor het
geschiedenisonderwijs te formuleren. In deze beperkte kring werd degelijk werk geleverd. Wij komen er in punt IH. op terug.
De laatste dag kwamen alle afgevaardigden nog eens in een plenum-vergadering
samen om de besluiten van de drie werkgemeenschappen en enige meer algemene
aanbevelingen aan de Raad van Europa goed te keuren.
Te voren was reeds beslist de Raad van Europa te verzoeken elk jaar een beperkte,
en om de drie jaar een bredere vergadering samen te roepen, zoals deze te Calw. De
Raad zou eveneens de onderscheiden regeringen moeten vragen elk een internationale
verzameling van geschiedenishandboeken aan te leggen. Tenslotte waren veruit de
meesten van mening dat de Raad van Europa bij haar bestaande bibliotheek te
Straatsburg een sectie zou voegen voor de geschiedenishandboeken van de aangesloten
landen, illustratief materiaal, gepubliceerde documenten, films, wandkaarten, enz.
Uit de dagenlange discussies had de redactiecommissie vijf voorstellen gekozen die
op de slotzitting met algemene stemmen werden aanvaard. Het zijn de volgende:
1. Voorstel van Mr Close (Ierland) : De Raad van Europa zal een lijst uitgeven
met de namen en adressen van de verscheidene nationale organisaties en gezaghebbende instanties die inlichtingen kunnen verstrekken betreffende de tekstboeken in de
lidstaten.
2. Voorstel van Mr Daskalakis (Griekenland), Mr Dierickx (België) en Mr Vigander (Noorwegen) : De deelnemers aan het symposion wensen dat de universiteitsprofessoren het resultaat van hun onderzoekingen aan hun collega's van andere vakken en vooral aan degenen die toekomstige leraren vormen, mededelen, zich voor de
kwesties die van belang zijn voor de verstandhouding onder de volkeren interesseren,
en — zoals reeds velen van hen hebben gedaan — medewerken om de internationale
twistpunten op te helderen.
3. Voorstel van Mr Dance (Groot-Brittannië) en Mr Sharp (Zweden) : Bij het
doen van suggesties voor het geschiedenisonderwijs en het schrijven van handboeken
zou de Raad van Europa met nadruk moeten wijzen op het belang om niet alleen internationale antagonismen te vermijden, doch ook de groepsantipathieën van nietnationaal karakter, die even schadelijk zijn voor een Europese verstandhouding, zoals
b.v. tussen Joden en niet-Joden, Katholieken en Protestanten, werkgevers en werknemers, alsmede betreffende culturele minderheden in het algemeen. Men moet er bij
de schrijvers op aandringen dat, zij bij een noodzakelijke behandeling van dergelijke
kwesties, de feiten en de opvattingen van beide partijen even objectief weergeven.
4. Voorstel van Mr Erdmann (Duitsland) : De Raad van Europa wordt verzocht,
de in de lidstaten bestaande organisaties aan te moedigen en hun het onderzoek te
vergemakkelijken naar de elementen van een Europees geschiedenisbeeld in de thans
gebruikte handboeken. De onderwerpen voor dergelijke onderzoekingen zijn vervat in
de rapporten van de drie werkgemeenschappen.
5. Voorstel van Mr Thompson (Groot-Brittannië) : De Raad van Europa zal de
uitgevers van schoolboeken in de verschillende Europese landen aanmoedigen om
recensie-exemplaren van handboeken naar buitenlandse paedagogische tijdschriften
te zenden.
Er waren nog drie voorstellen die geen algemene instemming vonden en bij gebrek
aan tijd niet verder konden worden onderzocht. Mr van de Laar (Nederland) wenste
dat de lidstaten zouden aangespoord worden een doeltreffende coördinatie te verwezenlijken van de organisaties voor het herzien der handboeken. Mr Puttemans (België)
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stelde voor, een internationale federatie van geschiedenisleraren te stichten, en gaf
daartoe uitvoerig de tussenschakels, de middelen van samenwerking en de mogelijkheden voor de nodige fondsen aan. Mr Lóffler (Duitsland) tenslotte, wenste dat het
symposion de hedendaagse strekking zou steunen de culturele geschiedenis meer te
ontwikkelen ten koste van de zuiver politieke.
Nog tal van andere vragen waren in de loop van de debatten naar voren gebracht,
maar wijselijk besloot men te wachten tot de kwesties rijp waren.
Alle deelnemers waren van mening dat in deze acht dagen van vriendschappelijke
en intense samenwerking een belangrijke stap was gezet naar de toenadering tussen
de Europese landen. Zeer zeker, men beperkte zich uitsluitend tot adviezen. Telkens
en telkens weer merkte men, hoe afwijzend iedereen stond tegenover elke officiële
dwang in het geschiedenisonderwijs. De historicus zoekt de waarheid. Hij is echter
ook kind van zijn tijd en het is dus vanzelfsprekend dat in een periode van op de
spits gedreven nationalisme die enge geest ook in de handboeken tot uiting kwam.
Die tijd is echter voorbij. Ons treft thans meer wat verbindt dan wat scheidt.

III. Europese factoren in de geschiedenis der staten
Het kan hier niet onze bedoeling zijn zelfs de grote lijnen te schetsen van een
algemene geschiedenis, zoals die in het middelbaar onderwijs gegeven zou moeten
worden. Wij willen alleen de aandacht vestigen op enkele factoren die in ons
geschiedenisonderricht niet altijd voldoende worden beklemtoond, en die in het
vruchtbare contact van dit dertigtal historici duidelijk naar voren kwamen.
Het is een reeds vrij algemene opvatting, dat men meer dan vroeger de aandacht
der jeugd moet vestigen op de culturele en godsdienstige, op de economische en de
sociale geschiedenis en minder op de politieke en militaire.
In zijn lezing wees Prof. Hubinger er op, dat het christendom en de antieke traditie
de grondpijlers vormen van de Europese cultuur. De herhaalde bewering van de
Turkse Prof. Ucyigit: „Europe is antiquity and antiquity and antiquity" kon hier
niets aan veranderen. In de discussie wist Prof. Zakythinos van Athene aan te tonen
dat de breuk tussen de Grieks-Orthodoxe en de Westers-katholieke wereld in de
Middeleeuwen volstrekt niet zo diep ging als men in het Westen gewoonlijk aanneemt.
Naar aanleiding van een opmerking van de enige priester in de vergadering moest
Prof. Hubinger toegeven, dat hij in zijn uiteenzetting het belang der kloosterorden en
der universiteiten in de Middeleeuwen als band tussen de volkeren had onderschat.
Door meer dan een werd het grote belang van de kruistochten onderstreept als bewijs
der christelijke samenhorigheid en de invloed ervan erkend op economisch en sociaal
gebied.
Zowel Prof. Hubinger als Prof. Bonnet wezen er terecht op dat de macht der
pausen niet alleen in de Middeleeuwen, maar ook in de zestiende en de negentiende
eeuw groot was, en door haar supranationaal karakter tot een Europees saamhorigheidsbesef grotelijks heeft bijgedragen. Ook de feodaliteit, de gemeenten, de monarchie
zijn typisch Europese verschijnselen, al verwierpen de Grieken de feodaliteit als
kenmerk der Europese Middeleeuwen.
De naties zijn ontstaan op het einde der Middeleeuwen, maar het nationalisme
bloeit eerst volop in de negentiende eeuw. Dit bracht de Werkgemeenschap II tot de
volgende formulering: „Het is niet juist de hedendaagse nationale tegenstellingen op
het verleden over te dragen. Men moet integendeel onderstrepen dat de conflicten
tussen staten en tussen vorsten niet noodzakelijk conflicten waren tussen volkeren. In
het bijzonder moet men onderscheid maken tussen de eeuwen vóór, en die na de
Franse Revolutie, en aantonen dat het nationalisme niet het algemeen principe is van
de Moderne geschiedenis, maar slechts een phase van de historische ontwikkeling van
Europa".
Het diepe Europese bewustzijn van de Middeleeuwen is ook in de moderne tijden
meer dan eens tot uiting gekomen bij mannen als Leibniz, abbé de Saint-Pierre en
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A ruim twee jaar van moeizame besprekingen hebben in de ,,vredespagode" te

Pan Moen Dion op 26 juli generaal Harrison en generaal Nam I1 onder nors
stilzwijgen de wapenstilstand ondertekend. De politieke vredesonderhandelingen zullen
eerst 90 dagen later een aanvang nemen. In die tussenperiode worden de wederzijdse
krijgsgevangenen uitgewisseld. Degenen, die weigeren te repatriëren worden samengebracht in de neutrale bufferzone, het 4 km grote „niemandsland", waar zij, onder
toezicht van Indische troepen, tot andere gedachten kunnen worden gebracht. Blijven
zij bij hun voornemen, dan komt hun zaak voor de politieke conferentie. Indien deze
geen oplossing vindt, worden de weigeraars, uiterlijk binnen zes maanden, automatisch
vrijgelaten en naar een neutrale mogendheid gestuurd. Behalve bij de naastbetrokkenen, de soldaten, is het vreugdebetoon over het einde van deze wereldoorlog in het
klein, waarin meer dar' twee millioen slachtoffers zijn gevallen, gedempt gebleven.
Truman hoopte ernstig, dat „het vrede betekent", Eisenhower waarschuwde, dat men
waakzaam moest blijven. Het enige verheugende is het geleverde bewijs, dat agressie
niet loont. Immers de noordelijken hebben een stuk boven de 38ste graad ingeboet, en
met de Chinezen ontzaggelijke verliezen geleden. De komende politieke conferentie zit
vol haken en ogen. Niet alleen een vreedzame regeling van het Koreaanse probleem
moet besproken worden, maar ook „etc.", een vage uitdrukking voor de erkenning en
opneming in de V.N. van het China van Mao Tse Toeng. Dit is een punt, waarin
tot nog toe de V. St. en Engeland een verschillend standpunt innemen. Daarbij komt
nog de houding van Syngman Rhee. Zolang mogelijk heeft deze zich tegen een
wapenstilstand verzet, waarvan hij niets dan onheil voor zijn land verwachtte. Tenslotte heeft Rhee berust, onder voorwaarde, dat, indien na 180 dagen de conferentie
nog geen resultaat zou hebben bereikt, hij zijn vrijheid van handelen zou kunnen
hernemen. Bovendien heeft Dulles zich jegens Rhee verplicht tot een militaire garantie
en tot de belofte de vergadering te zullen verlaten, als mocht blijken, dat de communisten de veiligheid van Zuid-Korea zouden ondermijnen. De militaire afspraak
behoeft evenwel de goedkeuring van het Congres, dat eerst in Januari 1954 bijeenkomt.
De wegens de ziekte van Churchill en de Franse kabinetscrisis uitgestelde conferentie heeft niet plaats gehad op de Bermuda-eilanden, maar in Washington. Ook niet
op het hoogste niveau, daar het slechts een bijeenkomst was van de ministers van
buitenlandse zaken der Grote Drie: Dulles, Bidault en de waarnemende Britse minister
Salisbury. Deze laatste heeft de tegenzin der V. St. overwonnen door, met Adenauer
achter de schermen, gedaan te krijgen, dat het Kremlin werd uitgenodigd tot een
bespreking in het najaar, dus na de Duitse verkiezingen. Het onderwerp hiervan zal
in de eerste plaats zijn „de vorming van een vrije regering van een verenigd Duitsland". Ook de sluiting van een staatsverdrag met Oostenrijk zal er onder de ogen
worden gezien. Verder stelde de conferentie vast, dat in geval China na het bestand
opnieuw agressie begint, de westelijke mogendheden maatregelen zouden nemen om
de vrede te herstellen en dat de huidige politiek t.a.v. Nato en de Europese integratieplannen met kracht zal worden voortgezet. Het Moskouse antwoord was niet bemoedigend. In een uitvoerige nota verklaarde het Kremlin zich wel bereid tot een conferentie met het westen, maar wilde het programma ook uitbreiden tot de toestand in
Azië, tot vermindering van bewapening en wenste, dat ook rood China aan de
conferentie zou deelnemen.
Terwijl men in Washington vergaderde heerste overal grote opschudding over de
onverwachte val van Lavrenti Beria, die als hoofd van de beruchte geheime veiligheidspolitie, twintig jaren lang de naaste medewerker van Stalin is geweest. Op een
rapport van premier Malenkof heeft het centrale Comité van de communistische partij
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besloten Beria als vijand van het Sovjetvolk uit de partij te stoten. Hij werd beschuldigd van misdadige acties tegen de partij en tegen de staat met de bedoeling de staat
te ondermijnen in het belang van het buitenlandse kapitaal, alsook van verdorven
pogingen om zijn ministerie van binnenlandse zaken boven de regering en de partij te
stellen. Deze woorden wijzen op een strijd om de macht en vinden hun bevestiging in
een uitlating van de „Pravda": „Het hoogste beginsel van het partijleiderschap ligt
in het collectieve leiderschap". Een beginsel, dat onder Stalin geen opgeld deed en
vermoedelijk zijn bestaan niet langer zal rekken dan tot de eindstrijd tussen Malenkof
en Molotof. Met het ontslag van Beria die voor het Opperste Gerechtshof zal terecht
staan, zijn in de hogere bestuurskringen ook zijn aanhangers, voor het merendeel
kortelings door hem aangesteld, successievelijk weggezuiverd.
Dit was het geval in Georgië, Oekraïne, Estland, Azerbeidsjan Wit-Rusland en
Albanië waar kabinetsministers ontslagen werden. Zelfs op de N.-Koreaanse regering werd een zuivering toegepast. In Oost-Duitsland ondergingen enige ministers
hetzelfde lot en het bleek spoedig, dat de aangekondigde „nieuwe koers", die boeren
en arbeiders tot kalmte moest brengen, een tijdelijk karakter had. Opnieuw verschenen
enige honderden Russische tanks, een meedogenloze zuivering in de communistische
gelederen werd aangekondigd, benevens strenge maatregelen tegen de nog altijd
onrustige arbeidersbevolking. Met de uitvoering van deze maatregelen werd de vrouwelijke minster van justitie, de onbarmhartige „rode" Hilde Benjamin belast. Deze is
van mening, dat er een gevaarlijke neiging tot clementie onder de rechterlijke functionarissen bestaat en er van een recht op staking in deze volksrepubliek geen sprake
kan zijn. Om aan het voedselgebrek in Oost-Duitsland tegemoet te komen heeft
Eisenhower aangeboden voor 15 millioen dollar aan levensmiddelen te zenden. Met
verontwaardiging werd dit aanbod afgeslagen, Rusland zou zelf wel voedsel en van
„zeer goede kwaliteit" sturen. Dat de bevolking van Oost-Duitsland het echter wel
gebruiken kan, is bewezen door de toeloop van millioenen, die, ondanks strenge
verbodsbepalingen, de grens overschrijden, zelfs van verre gekomen om zich te
voorzien van de begeerlijke voedselpakketten.
Nadat in Hongarije Rakosi vervangen was door Nagy werd ook daar de nieuwe
koers ingeluid. De nieuwe minister-president kondigde aan, dat de boeren weer een
eigen boerderij mochten beginnen, dat de interneringskampen zullen worden opgeheven
en de personen, aan wie een gedwongen verblijfplaats was toegewezen, zich zouden
mogen vestigen waar zij willen. Deze concessies golden niet voor de geestelijken, de
z.g. „politieke" misdadigers! In godsdienstzaken werd, althans op papier, een grotere
vrijheid toegestaan: handel in religieuse artikelen, godsdienstonderricht aan de jeugd,
kardinaal Min_dszenty mocht weer contact opnemen met zijn secretaris en mgr Grosz
werd zijn gevangenschap veraangenaamd! In Polen hebben de partisanen, die er altijd
het verzet gaande houden, van de voedselschaarste gebruik gemaakt hun macht en
invloed zodanig te versterken dat, naar sommiger mening, de regering er thans op een
kruitvat zit.
Na het herstel der diplomatieke betrekkingen met Joego-Slavië heeft de Sovjet-Unie
ook die met Israël, die sinds de aanslag te Tel Aviv (12 Februari) verbroken waren,
hervat. Met veronachtzaming van het besluit der V.N. over de internationalisering van Jerusalem, waarop ook de Paus had aangedrongen, heeft de Israëlische
regering haar zetel te Jerusalem gevestigd, onder voorwendsel, dat zij geen tegenstrijdigheid kan ontdekken in de souvereiniteit van Israël over Jerusalem en zijn
internationale verplichtingen ten opzichte van de Heilige Plaatsen in deze stad. Zij
heeft echter geen bezwaar tegen internationaal toezicht op de Heilige Plaatsen. Het
gevolg was, dat de regering van Jordanië van Amman naar het Arabische gedeelte
van Jerusalem vertrok.
De ontmoedigende uitslag der verkiezingen heeft de Gasperi niet weerhouden om
zich volgens het verlangen van president Eunaudi met de vorming van een nieuw
kabinet te belasten. Zijn coalitie met de republikeinen, liberalen en de socialisten van
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Saragat was uiteengevallen, een bondgenootschap met de neo-fascisten, de monarchalen en zeker met de communistische Nenni-socialisten was uitgesloten, zodat hij
slechts in het geval, dat de gematigde tegenstanders zich van stemming onthielden een
meerderheid in de Kamer zou kunnen krijgen. Er waren echter slechts 37 onthoudingen
en met 282 tegen 263 stemmen (die van de christen-democraten), werd de Gasperi
afgestemd. Aldus zegevierden de communisten en kwam er een einde aan het stabiele
regeringsbeleid. De nieuwe formateur, Attillio Pictioni, had gerekend op de belofte
van de Saragat-socialisten, dat zij in zijn coalitie-kabinet zouden berusten. Beducht
voor de propaganda der Nenni-socialisten, die met de communisten samengaan, kwam
Saragat op zijn woord terug, waardoor Pictioni zich gedwongen zag van zijn
opdracht af te zien.
Dat Moskou bezig is de zwakke plekken in het westerse blok af te tasten, blijkt
niet alleen uit zijn veranderde houding ten opzichte van toego-Slavië en Israël, ook
met Turkije heeft het gepoogd tot een afzonderlijk verdrag over de Dardenellen te
komen, waarbij dan het verdrag van Montreux op zij zou worden geschoven. Ankara
heeft geweigerd hierop in te gaan. Daarop is de duif van Picasso naar Oostenrijk
gevlogen met het aanbod tot een staatsverdrag, mits Oostenrijk afzag van de „verkorte tekst" van het Westerse voorstel, waarbij de z.g. Duitse eigendommen in
Oostenrijk buiten bespreking zouden blijven. Intussen is Oostenrijk door het Kremlin,
vooral wat de oliebronnen betreft, nagenoeg volledig uitgeplunderd. Om zijn aanbod
aanlokkelijker te maken, zal vanaf 1 Augustus de Sovjet do bezettingskosten zelf
betalen, hetgeen de V. Staten reeds sedert zes jaar gedaan hebben.
In Iran had het Kremlin een betere kans. In zijn strijd tegen de Sjah was Mossadeq
nog aan de winnende hand. De ontbinding van het Parlement verwierf de goedkeuring van een „referendum". De Tudeh-partij (de communisten) werd door de premier
begunstigd. Moskou achtte het moment gekomen om een gemengde commissie voor te
stellen ter regeling van de geschillen en tot versterking der vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen.
In zijn redevoering voor de Opperste Sovjet behandelde ; Malenkof een aantal
kwesties, voor het merendeel bestemd voor binnenlands gebruik. We vestigen de
aandacht op twee uitlatingen. De eerste was :,,Het principe van de Russische buitenlandse politiek is de eerbiediging van de souvereiniteit van elk land". De tweede:
„Ook de Sovjet-Unie kent het geheim van de waterstofbom". De eerste uitspraak was
huichelachtig en brutaal. Wat de tweede betreft, hebben de V. Staten toegegeven, dat
zij het monopolie van de waterstofbom verloren hebben en dat aldus de strategische
verhoudingen gewijzigd zijn.
In Indonesië is de langdurige kabinetscrisis van bijna 2 maanden ten einde gekomen. De formateur, Wongsonegora, was zelf niet tevreden met het resultaat. Door de
weigering van de Masjumi aan het kabinet deel te nemen, heeft de formateur zijn
toevlucht moeten nemen tot een viertal kleine partijen. De nieuwe regering, de vijfde
sinds de souvereiniteitsoverdracht, wordt beschouwd als sympathiserende met het
communisme. Zij heeft op haar program staan: herstel van de veiligheid, algemene
verkiezingen, West-Nieuw-Guinea bij Indonesië te voegen, opheffing van de Nederlands Indonesische Unie en herziening van de Ronde Tafelconferentie-overeenkomsten.
De economische en financiële toestand is van later zorg.
NEDERLAND
In de Trèves-zaal te den Haag hebben de Benelux-ministers overeenstemming
bereikt over een regeling om de Benelux in het leven to houden. De Nederlandse
concurrentie had verschillende Belgische takken van industrie in moeilijkheden gebracht, velen onzer Zuiderburen voelden zich bekocht. Ter tegemoetkoming aan hun
bezwaren werd in hei protocol vastgelegd, dat een verhoging van het loonpeil in
Nederland wenselijk schijnt en anderzijds een verlaging van de productiekosten in
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EDG-verdrag vóór het reces te vragen. De geestdrift bij de autoriteiten en de leden
van de Kamer was intussen zeer bekoeld. En men mag zich inderdaad afvragen of
overhaasting, om; wille van de liberale instemming, op twee zo vitale punten wel
wenselijk was geweest. De regering drong dan ook niet verder aan en liet het Parlement op 17 Juli op reces gaan, vanwaar het op 6 October zal terugkeren. Tactisch
sloeg de regering hier wel een erg pover figuur.
Op 16 Juli had de speciale Kamercommissie nog het EDG-verdrag kunnen goedkeuren, met enkel de socialisten tegen. Een week later kwam ook de speciale commissie voor de grondwetsherziening klaar. De heren Wigny en De Schrijver, rapporteurs, konden hun ontwerpen reeds vóór midden-September aan de goedkeuring van
hun collega's onderwerpen. Aldus mag wel aangenomen worden, dat de parlementaire
werkzaamheden na de hervatting vlot van stapel zullen lopen en kan men, daar met
de volledige goedkeuring van de verklaring tot grondwetsherziening automatisch
ontbinding intreedt, gissen dat de verkiezingen tot het samenstellen van een constituante in het voorjaar van 1954 zullen plaatsgrijpen.
Onder de tientallen wetten die in de rush vóór het reces nog werden goedgekeurd,
mag wel vooral gewezen worden op de regularisatie der tijdelijke staatsagenten, een
sinds lang slepend vraagstuk dat tot algemene voldoening werd opgelost; op het
statuut van het technisch onderwijs, waardoor de voorwaarden voor de volle ontwikkeling van deze belangrijke tak geschapen worden; op de oprichting van een Orde
der Bedrijfsrevisoren, waardoor de taak der ondernemingsraden meer betekenis krijgt;
op de maatregelen voor een betere inning der belastingen die een van de wapens der
regering in haar financiële strijd moeten zijn. Tal van ontwerpen werden nog in één
van beide Kamers goedgekeurd. Helaas dient echter vastgesteld, dat de zo belangrijke
ontwerpen inzake middenstandsvraagstukken en inzake liquidatie van de repressie nog
niet verder konden komen dan tot dit laatste stadium. Het Parlement zal zich na het
reces voorwaar niet tot EDG en grondwetsherziening kunnen beperken!
De ontwerpen De Gryse, 501 en 502 en dgl. leiden ons naar een problemencomplex
dat de jongste maanden zeer scherp in het licht is komen te staan, en dat ook voor de
toekomst van zeer groot belang zal blijken te zijn. We bedoelen het Vlaamse vraagstuk. Op zichzelf hebben incivisme, repressie en epuratie daar rechtstreeks niets mee
te maken. De uitspattingen van de drie verschijnselen zijn echter een groot onrecht
voor de Vlaamse gemeenschap geworden. Vlaanderen's tegenstanders --- en die heeft
het! r slaagden erin, de collaboratie tegen Vlaanderen uit te spelen en het volksdeel
zo te treffen, dat in zijn rechtmatige strijd voortaan de afbraak van de repressie moést
worden opgenomen. En het is hoofdzakelijk langs dit aangrijpingspunt dat de Vlaamse
positie wordt aangetast. De Dag van het Vlaamse Lied rukte het doek reeds weg van
het anti-Vlaamse kabaal. De IJzerbedevaart bood nieuwe gelegenheid tot perfide
persaanvallen en een nieuwe inmenging van het Comité d'Appel in zaken die het niet
aangaan. Op taalgebied verwekte het in de Senaat goedgekeurde ontwerp Moyersoen
hevige tegenstand van Franstalige zijde, vooral tegen de in Overmaas voorziene
regelingen. De oprichting door de industrie- en handelspatroons te Gent van een
organisme dat er het Franstalig onderwijs moet bevorderen, is een symptoom voor de
geest van Vlaanderens vijanden die na de oorlog heel wat terrein wonnen en zonder
verwijl al hun kansen verder zullen uitbaten. Of ze daarbij binnen de grenzen der
wettelijkheid blijven, of ze daardoor de eenheid van de Belgische natie geen schade
berokkenen, is de minste van hun zorgen.
Het kan onder zulke aanvallen niet anders of het Vlaamse verweer moet zich weer
verstevigen. Waar de tegenwerking rondom de Dag van het Lied en de IJzer-bedevaart, enkel de Christelijke Vlamingen in het harnas joegen, werd bij de bespreking
van het taalontwerp Moyersoen de bewust-Vlaamse houding van o.m. een Vermeylen
terdege opgemerkt. En zo schijnt zich weer langzaam datgene aan te banen, waarvan
het gemis de grote oorzaak voor Vlaanderen's zwakheid is, nl. een nieuw eenheidsfront onder de Vlamingen van welke politieke kleur dan ook. In dit opzicht vallen
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verheugende verschijnselen aan te stippen, zoals de behandeling door het Vermeylenfonds, van het probleem „Vlaanderen in Europa", waar liberalen als Hoste, socialisten als Fayat, katholieken als Frans Van Cauwelaert het woord voerden; zoals
bijzonder ook de studiedagen van de Lodewijk De Raet-Stichting, waar een levend
contact onder Vlamingen, van communisten tot nationalistische extremisten, gelegd
wordt. Inderdaad dient gewerkt in die positieve zin, niet in die van de lawaaimakers
op de Bedevaart. De Vlamingen moeten eensgezind voor hun rechten kunnen optreden, op taalgebied, op sociaal-economisch gebied, op het gebied van rechtsherstel, op
dat van de betrekkingen met Nederland en vooral van de positie der Vlaams-Nederlandse cultuurgemeenschap in Europa. De zorg om het volk, en daardoor om de
natie, moet de partijverschillen overbruggen zoals de zorg om het behoud van hun
hegemonie dat bij de tegenstanders doet.
Wat het Belgisch koloniaal beleid betreft, heeft de regering tenslotte een einde
gemaakt aan de eenzijdige en onrechtvaardige aanvallen, die op de UNO-Commissie
voor de Niet-Autonome gebieden tegen België gericht werden, door die Commissie
die ze als onwettelijk en onbevoegd beschouwt, te verlaten. Het is waar dat zich daar
een onduldbare strekking aftekende, om naast het mandaatgebied ook Kongo zelf aan
controle te onderwerpen. In werkelijkheid ressorteert Kongo enkel onder de Belgische
souvereiniteit en kan er geen sprake van zijn, ons beschavingswerk aldaar te laten
kleineren. De moeilijkheden die op sociaal-economisch gebied uit de ontwikkeling
voortspruiten, werden vroeger reeds objectief ontleed o.m. door de E. P. Van Wing.
België is er dus niet blind voor, en het kent zijn plicht.
L. Deraedt
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Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk
Zoals bekend heeft de Minister van
Justitie in verband met de samenstelling
van een nieuw Nederlands Burgerlijk
Wetboek aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal enige
reeksen van vraagpunten ter behandeling
voorgelegd. In de laatste reeks, handelend
over personen- en familierecht, komt ook
de wenselijkheid van een verplicht geneeskundig onderzoek voor het huwelijk
ter sprake.
Sindsdien staat de kwestie van het geneeskundig onderzoek weer in het middelpunt van de belangstelling.
De Minister zelf gaf in zijn voorlopig
antwoord te kennen dat een geneeskundig
onderzoek voor het huwelijk wel aanbeveling verdient maar dat de staat dit niet
verplicht moet stellen.
Daar tegenover richtte een aantal specialisten op erfelijkheidsgebied, hoogleraren en leden van de rechterlijke macht,
waaronder ook enige katholieken, zich
Juli j.l. met een open brief tot de leden
van de Staten-Generaal om speciale aandacht te vragen voor het genoemde geneeskundige onderzoek. Zij gaven als hun
mening te kennen dat het in het belang
van het volk zou zijn indien hier te lande
een wettelijke regeling tot stand zou ko
men waarbij men verplicht wordt zich
vóór het huwelijk te onderwerpen aan een
geneeskundig onderzoek, •-- evenwel zo
dat de uitslag van een dergelijk onderzoek niet in staat zou zijn het huwelijk te
verhinderen.
Van katholieke zijde werd niet geaarzeld dit adres en de daarin bepleite verplichting tot geneeskundig onderzoek te
verwerpen, waarbij termen als „misplaatst", „ongeoorloofd", de „Katholieke
Kerk verwerpt zulk een onderzoek" herhaaldelijk gebezigd werden.
De vrij gemakkelijke manier waarop

deze veroordelingen de wereld werden
ingezonden, en die niet kon nalaten hier
en daar bevreemding te verwekken, rechtvaardigt een nadere uiteenzetting over
deze actuele kwestie.
De meeste artsen zijn zeker voorstander
van een geneeskundig onderzoek voor het
huwelijk en ook van katholieke zijde
wordt daarvoor geijverd. Niet enkel in
het belang van de volksgezondheid maar
vooral ook om aan de gehuwden zelf
moeilijkheden en teleurstellingen te besparen is het wenselijk dat de huwenden zich
voor hun huwelijk laten onderzoeken,
liefst op een tijdstip dat zij nog de royale
mogelijkheid hebben zich over het aangaan van hun huwelijk te beraden. De
vraag is echter of de staat in deze, nu
slechts betrekkelijk weinigen dit onderzoek vrijwillig ondergaan, een verplichting zou kunnen of moeten voorschrijven.
Een dergelijk onderzoek zou verplichtend kunnen worden gesteld op een manier waarbij na constatering van bepaalde
ernstige ziekten het huwelijk verboden
wordt. In dit geval ontstaat een huwelijksbeletsel in de meest strikte zin. Zulk
een huwelijksverbod vindt men o.a. in de
Scandinavische wetgevingen.
Veel minder rigoreus is art. 63 van het
Franse Wetboek dat de ambtenaar van
de burgerlijke stand de huwelijksafkondiging verbiedt zolang niet ieder der huwenden een verklaring van een geneeskundige heeft overgelegd waaruit blijkt
dat de betrokken persoon met het oog op
het huwelijk onderzocht is. Hier is dus de
uitslag van het onderzoek irrelevant en
niet in staat het huwelijk te beletten; wat
enkel vereist wordt is dat de huwenden
zich met het oog op het huwelijk hebben
laten onderzoeken. Deze vorm van medisch onderzoek moet dan technisch nog
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nader worden omschreven; met name zal
moeten worden vastgesteld of de aard
van bepaalde ziekten en afwijkingen in
het attest vermeld dienen te worden en
eveneens of de arts of de wederpartij de
ander moet inlichten. Zonder op deze
details in te gaan wordt in genoemd
adres van specialisten en hoogleraren een
verplicht medisch onderzoek voorgestaan
gelijkend op dat uit het Franse Wetboek.
Zelfs tegen deze gematigde vorm van
verplicht onderzoek wordt van katholieke
zijde bezwaar gemaakt en van verschillende kanten werd te verstaan gegeven
dat deze bezwaren niet slechts van practische maar ook van principiële aard zijn.
Zij zouden hun grond vinden in het feit
dat de staat door het verplichtend stellen
van een geneeskundig onderzoek te ver
ingrijpt in de persoonlijke vrijheid van
zijn burgers, terwijl hij zich aldus bovendien tegenover het sacramentele huwelijk
rechten zou aanmatigen welke hem abso-

luut niet toekomen.
Wij kunnen deze bezwaren niet delen.
Men zal niet mogen vergeten dat het
huwelijk, ondanks zijn zeer persoonlijk
karakter, tevens een door God gewilde
maatschappelijke instelling is. Juist nu
allerwegen zeer terecht in het huwelijk de
persoonlijke levensgemeenschap sterk benadrukt wordt, dient men zijn oog niet te
sluiten voor de sociale zijde van het huwelijk waardoor het onderworpen is aan
het gezag in de maatschappij. Vandaar
heeft de staat, van natuurlijk standpunt
bezien, de plicht zich met het huwelijk in
te laten. Zeer zeker zou de staat een grove aanmatiging begaan als hij het huwelijk zou gaan hanteren als een middel om
de volkswelvaart en de volksgezondheid
te bevorderen. Het huwelijk is geen middel en geen instrument in de handen van
de staat. Bij zijn wetgeving zal de staat
dan ook voor alles bedacht moeten zijn
op het welzijn van de huwenden zelf en
hun persoonlijke vrijheid aangaande het
huwelijk heeft hij te eerbiedigen. Wel

kan het algemeen welzijn, waarvoor de
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staat de zorg draagt, vragen om een inperking van persoonlijke vrijheden en
rechten, maar naarmate die rechten meer
inhaerent zijn aan de mens, -- en hiertoe
behoort zeker het recht op het huwelijk,
zullen de gronden waarop men tot besnoeiing zou willen besluiten zwaarwichtiger moeten zijn.
Dat betekent dat de staat, en hetzelfde
geldt voor de Kerk, uiterst omzichtig
moet zijn met het stellen van belemmeringen waardoor het huwelijk voor bepaalde
personen onmogelijk zou worden. De Nederlandse wetgever heeft zich hieraan gehouden en kent geen eigenlijk huwelijksbeletsel dat bepaalde personen het recht
op het huwelijk (niet: op een bepaald
huwelijk met een bepaalde persoon) blijvend ontzegt. Ook het kerkelijk recht kent
deze beletselen trouwens niet tenzij voorzover deze uit het natuurrecht zelf voortvloeien. Dit alles neemt echter niet weg
dat het huwelijk als sociale instelling zijn
invloed heeft op de maatschappij en daarom niet een louter persoonlijke aangelegenheid is. Het is daarom alleszins gerechtvaardigd wanneer Kerk en Staat
eisen dat de huwelijkssluiting geschiedt
ten overstaan van hun ambtelijke verte-

genwoordigers en dat van te voren kennis
wordt gegeven van een voorgenomen huwelijk opdat nagegaan kan worden of de
huwelijkspartners „vrij" zijn met elkaar te
huwen.
Al heeft dus de staat als regel geen
recht om algemene beletselen te stellen
aan het huwelijk, wel is hij gerechtigd die
regels en voorwaarden voor te schrijven
waardoor hij de huwelijkssluiting controleert en over het huwelijk kan waken,
waardoor hij ook het algemeen welzijn
behartigt en vooral het welzijn der huwenden bevordert door hen tot een beraadvolle keuze te brengen zonder hun
eigen rechten aan te tasten.
De vraag is nu of een verplichting tot
geneeskundig onderzoek het aangeboren
recht op het huwelijk aantast en een algemene belemmering moet worden genoemd.
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burgers aan zijn huwelijkswetgeving onderwerpt, een door de staat opgelegd
geneeskundig onderzoek principieel onaanvaardbaar voor ons is.
Op het eerste gezicht schijnt dit zo. De
staat eist n.l. een geneeskundig onderzoek
voor iedereen die wil huwen. Daardoor
bemoeilijkt hij het sacramentele huwelijk
en betreedt een gebied dat het zijne niet is
en waarop hij geen bevoegdheid bezit.
Maar veronderstellen we een ogenblik dat
de staat zou eisen dat een kerkelijk gesloten huwelijk daarna door de ambtenaar
van de burgerlijke stand na overlegging
van geboortebewijs etc. in de burgerlijke
registers wordt aangetekend, dan zou er
van aanmatiging of onbevoegdheid van
de staat geen sprake zijn. Evenmin, zo
komt het ons voor, zou het onrechtmatig
zijn wanneer de staat dan tevens zou vragen dat een doktersattest wordt overgelegd. juist omdat hier geen sprake is van
een eigenlijk huwelijksbeletsel maar van
een voor ieder betrekkelijk gemakkelijk te
vervullen, overigens niet zinledige, formaliteit wordt het sacramentele huwelijk
niets in de weg gelegd. Het in zijn huwelijkswetgeving invoegen van een voor
allen verplicht geneeskundig onderzoek
behoeft op zich dan ook geen onrechtmatigheid van de staat te betekenen. Wanneer er dan in ons land met het invoeren
van het geneeskundig onderzoek iets onrechtmatigs tegenover het sacramentele
huwelijk gebeurt, dan is dat niet omdat de
wetgever iets zou doen waartoe hij niet
bevoegd is maar omdat deze nieuwe, in
zich rechtvaardige, wet opgenomen wordt
in een huwelijksstelsel dat niet deugt maar
evenmin momenteel te veranderen valt.
Doch ook wanneer we aannemen dat
met het invoeren zelf van een verplicht
geneeskundig onderzoek een onrechtmatigheid begaan wordt, dan betekent dit
niet dat we daar principieel tegen gekant
moeten zijn. De burgerlijke wetgever immers is en blijft competent in zake het
huwelijk van hen die buiten de Kerk staan
en hij moet voor hun huwelijken doen wat
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in het algemeen belang en in dat van de
huwenden zelf wenselijk of nodig is. Zo
is het denkbaar dat hij voor hen die onder zijn competentie vallen gehouden is
bet medisch onderzoek verplichtend te
stellen. Gezien de hier bestaande huwelijkswetgeving, waarin op korte termijn
geen verandering te verwachten is, kan
hij dat echter niet doen zonder tevens de
gedoopten daartoe te verplichten. Bij een
ideale toestand zou deze moeilijkheid zich
niet voordoen omdat samenspraak tussen
Kerk en Staat dan zeer wel mogelijk was
waardoor een voor beide bevredigende
oplossing gevonden kon worden. Deze
ideale verhouding bestaat hier niet. En zo
heeft de wetgever hier slechts keus tussen
twee mogelijkheden. Hij kan datgene
voorschrijven wat in het belang is van de
(niet-katholieke) huwenden en is dan tevens genoodzaakt te aanvaarden dat tegenover de Kerk een onrechtvaardigheid
begaan wordt omdat ook gedoopten onder de nieuwe regeling zullen vallen. Hij
kan ook, gezien deze onontkoombare onrechtmatigheid, ervan afzien het geneeskundig onderzoek verplicht te stellen en
daarmede datgene nalaten waartoe hij in
het belang van hen over wie hij wel degelijk bevoegdheid bezit meent gehouden
te zijn. Dit kan een pijnlijk dilemma zijn.
De natuurlijke zedenleer biedt hier echter
een oplossing. Een handeling, die een
dubbel effect heeft waarvan het ene goed
en het andere verkeerd is, mag gesteld
worden wanneer het goede effect geïntendeerd en nagestreefd wordt en het kwade
enkel geduld. Het enige wat dan gevraagd wordt is dat het goede dat men
nastreeft omgekeerd evenredig zij aan het
kwaad dat men op de koop toe neemt.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken.
Omdat het canoniek recht voor heel de
wereld geldend is, stelt het als minimum
voor het aangaan van een huwelijk de
leeftijd van 14 en 16 jaar. Het is wel
duidelijk dat dit voor sommige streken en
landen moeilijk aanvaardbaar is. De burgerlijke wetgever is dan ook zeker be-
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voegd voor zijn eigen onderdanen een
hogere leeftijdsgrens vast te stellen. Wan.
neer hij dat, vanwege het geldend huwelijksstelsel, niet kan doen zonder tevens de
gedoopten daaronder te laten vallen, dan
mag hij deze hogere leeftijd zeker invoeren, tegelijkertijd duldend dat daardoor
het sacramentele huwelijk onrecht wordt
aangedaan.
Men zou kunnen opwerpen dat de staat
dit onrecht eigenlijk niet slechts „duldt"
maar wel degelijk intendeert omdat de
bedoeling voorzit katholieken en niet-katholieken gelijkelijk te verplichten. Inderdaad, verondersteld althans dat de staat
kan bedoelen. Bij een eenhoofdig wetgever echter kan zich de kwestie, zoals wij
haar hier stelden, voordoen en hetzelfde
geldt voor de afzonderlijke volksvertegenwoordigers. Zij, met name de katholieken, kunnen zich geplaatst zien voor bovengenoemd dilemma en dan is het hun,
zo menen we, geoorloofd bij hun wetgevende arbeid een onrechtvaardigheid tegenover het sacramentele huwelijk toe te
laten op voorwaarde dat het goed dat zij
beogen hiertegen opweegt.
Alles hangt dan ook o.i. af van bet antwoord dat men geeft op de vraag of de
belangen die bij het medisch onderzoek in
het spel zijn en de voordelen die men
meent te bereiken door dit onderzoek verplicht te stellen opwegen tegen het onrecht dat daardoor het sacramentele huwelijk wordt aangedaan. En hierbij moeten we weer teruggrijpen naar wat we
boven schreven: het verplicht onderzoek
kan niet als een eigenlijk huwelijksbeletsel
worden aangemerkt en is een aangelegenheid die met de feitelijke huwelijkssluiting
slechts los verband houdt. Als het invoegen van dit onderzoek in de wetgeving
een onrechtmatigheid betekent tegenover
het sacramentele huwelijk, dan is het toch
slechts een geringe en lijkt ons niet op te
wegen tegen de voordelen die men beoogt
door het medisch onderzoek verplicht te

stellen. Deze onrechtmatigheid kan dan
ook „geduld" worden.
Samenvattend krijgen we dus dat we
vooreerst betwijfelen of het invoeren zelf
van het geneeskundig onderzoek onrechtmatig is. Maar ook in de veronderstelling
dat met het verplichtend stellen van dit
onderzoek een onrechtmatigheid begaan
wordt tegenover het sacramentele huwelijk, menen we dat we ons daarmede mogen verzoenen omdat dit aantasten van
het kerkelijk huwelijk niet beoogd maar
geduld wordt.
Zo achten we dus geen principiële
bezwaren aanwezig tegen het voorgestelde verplichte geneeskundig onderzoek
voor het huwelijk. En daarmede sluiten
we ons aan bij het oordeel van de bekende moralist Dr A. Janssen, hoogleraar te
Leuven, die een twintig jaren geleden
evenmin principiële bezwaren naar voren
wist te brengen.
Toch besluit deze auteur tot verwerping van het verplichte onderzoek en wel
op grond van practische bezwaren 1 ) . Hij
voorziet n.l. dat de wet veelvuldig ontdoken zal worden en dat men desnoods door
bedrog zal trachten een gunstig attest te
verkrijgen. Ook vreest hij dat het toenemen van formaliteiten zal leiden tot verhoging van het aantal vrije verbintenissen. Een bezwaar dat in alle beschouwingen terugkeert is dat een verplicht geneeskundig onderzoek heel gemakkelijk de
weg open zet voor een huwelijksverbod in
strikte zin wanneer het medisch advies
afwijzend zou luiden. Het heeft in deze
tijd, waarin men ervaart dat de staat niet
makkelijk te bewegen is datgene los te
laten waarop hij eenmaal de hand gelegd
heeft, weinig zin te betogen dat dit gevaar slechts denkbeeldig is. Maar als men
bedenkt dat het hier vijftig jaar geduurd
heeft eer de Minister de zaak van een
verplicht medisch onderzoek aanhangig
maakte en dan nog slechts omdat toevallig een nieuw wetboek op stapel staat; als

1) Kan. Dr A. Janssen, Het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk; Leuven, 1932.
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alleen in buitenliturgische uitvoeringen,
maar ook in de kerk binnen het strikte
kader van de eredienst werd geboden. In
de kathedraal, waar de fraaie gothiek van
gewelven, zuilen en ramen (wat de vorm
betreft) de heerlijke sfeer schiep voor een
luisterrijke eredienst, hoorden wij drie bekende en beroemde koren: het Kóllner
Domchor onder leiding van A. Wendel in
een Motettenstunde en een Pontificale
Hoogmis, „Die Sangheren onser Liever
Vrouwen" onder Frans van Amelsvoort
en het St. Romboutskoor uit Mechelen
onder kanunnik Jules Vijverman: beide
laatste in Pontificale Hoogmissen. Het
was voor eenieder wel duidelijk, dat deze
koren door uitstekende leiders, door een
traditie van een kleiner of groter aantal
jaren, door goede organisatie en financiering en bovenal door noeste vlijt en vele
repetitie-uren tot een uitermate belangrijk
peil van koorcultuur zijn opgeklommen.
Het is moeilijk, een vergelijking te maken
tussen de drie, want elk koor had zijn
betere en zijn zwakkere momenten. Wat
de klank op zichzelf betrof, mocht men
constateren, dat de Mechelse jongens een
opvallend klaar en zilverachtig timbre
hadden (dat bij de alten soms wat scherp
werd) terwijl de bronzen pracht van bassen en barytons en ook het edele sonore
tenorentimbre van een onvolprezen en
zelden gehoorde schoonheid waren. Wat
de zuiverheid der drie koren betreft, hiermee had men niet veel te kampen: alles
„zat" goed, de composities waren „bezit",
innerlijk „bezit" van jongens en mannen,
zodat men vrijuit zong en door geen beklemming tot de zo vaak in de kerk voorkomende ellendige detonaties afzakte. Eén
koor evenwel (was het niet dat uit Mechelen?) nam, zoals ook al te dikwijls gebeurt, de stijgende grote secunde herhaaldelijk te klein, waardoor ook de grote
terts meermalen te klein werd, een verschijnsel, dat bij een koor van grootse
allure en prachtige klank des te meer te

betreuren is.
Desondanks is het te hopen, dat koren

en koorleiders zich spiegelen aan de edele
en hoge zangkunst, die de congresdagen
hun in de oren hebben doen klinken.
Nu een enkel woord over de waarde
der composities.
Als het meest belangrijk was in de pers
aangekondigd het werk van de in 1913 te
Bazel geboren Zwitserse Benedictijner
monnik Oswald Jaeggi. Wij hoorden zijn
laatste werk Missa „Valde honorandus
est" voor zesstemmig gemengd koor en
orgel, gecomponeerd voor de St. Jan van
Den Bosch. Het werk is, wat men noemt,
door een „vakman" geschreven. Technisch, en dan speciaal contrapuntisch, is
het uitstekend en doorwrocht werk. Na
de grote ophef, die er van dit en dergelijk
werk gemaakt was, kwam men al luisterend en eerlijk zoekend naar „schoonheid" in een teleurgestelde stemming. In
November 1936 schreef H. Strategier in
het Gregoriusblad over de composities
van het I.G.K.-congres te Frankfurt: „De
hedendaagsche uitvoeringspractijk, de reproductie dus, staat er beter voor dan de
productie .... Men zingt en speelt ijverig
en meest goed, men schrijft zoo mogelijk
nog ambitieuzer nieuwe kerkmuziek, maar
gecomponeerd wordt er weinig. In Frankfurt hoorden we te zelden muziek, die ook
voor honderd procent muziek is. Het
meeste is met veel kennis van zaken,
maar zonder noodzaak, vervaardigd, het
meeste is niet ge:inspireerd".
Toen na de mis van Jaeggi een Magnificat van Hermann Schroeder volgens
het programma moest volgen, klonken ineens (niet door allen opgemerkt) de eerste tonen en accoorden van het Magnificat van Hendrik Andriessen. Het leek
wel, of wij daarop gewacht hadden. Nu
klonk plotseling een vrije en geïnspireerde, oprecht jubelende en dan weer mijme
rende muziek, die wel niet zo kunstig in
de kleren zit als de berekende combinaties
van jaeggi, maar die de oerkrachten der
muziek vrijmaakte in rhythme en melodie
(.... en dit is nog niet het sterkste werk
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van Andriessen) . Het was of men nu vanuit een zekere kunstmatigheid in de echte
vreugde terecht kwam, vanuit plichtmatigheid in zuivere ontroering, vanuit de
schaduw in licht en zon.
Niet alleen het werk van Jaeggi, maar
ook dat van sommige andere nieuweren,
zoekt het „eigenlijke" in een bepaalde
verandering (verrijking?) van het materiaal op harmonisch of rhythmisch gebied.
Men sluit b.v. niet af met een gewone
drieklank, maar er moet een secunde in
zitten. Men strooit de boven of onder de
grondtoon liggende grote secunde, met of
zonder kwarten, kwinten en octaven overal rond en maakt zich wijs, daarmee de
schoonheid gediend te hebben. Men vergeet dat dit en dergelijk technisch materiaal bij grote meesters als Debussy b.v.
ten nauwste samenhing met hun inspiratie
en gevoelsexpressie, en dat men nog geen
mooie of zelfs moderne muziek maakt,
door genoemd materiaal ,,aan te wenden".
In het Gregoriusblad schreef H. Andriessen ook eens naar aanleiding van
congresdagen van I.G.K. Hij verheugde
zich over een Requiem van Pizzetti, maar
gaf als zijn mening, dat hij in de vele
muziek, die geboden was in die dagen,
niet één melodie gehoord had, die wedijveren kon met het „Hostias et pretes"
uit het Requiem van Perosi. Wat mei,
van deze uitspraak moge denken, wij halen haar slechts aan, om te illustreren, dat
in Hermann Schroeder, Jaeggi, Jenny, Lemacher wel nieuwere technieken worden
aangewend, maar over het algemeen niet
een dichterlijke vlucht en een vonk der
Muzen gehoord wordt. Men blijft — enkele gelukkige passages daargelaten —
gestremd in de materie en ziet vergeefs
maar verlangend uit naar de „dichter (in
tonen) die wel geboren wordt maar niet
gemaakt", ook niet gemaakt door de beheersing van de „materiële" technische
elementen.
Toch
Klinkt dit alles pessimistisch? .
niet! Als een eeuw één genie voortbrengt
op een gebied, en als er meerdere „talen-
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ten" van formaat passeren, dan is het een
taak van Allen, die door scheppingsdrang
gedreven worden, slechts te blijven werken en proberen, óók met de nieuwste
uitdrukkingsmiddelen. Later blijkt dan
wel, welk werk de tand des tijds weerstaat en wie de Palestrina (of Lassus,
Vittoria e.a.) der kerkmuziek van deze of
een latere generatie blijkt te zijn.
Opvallend was — dit moge hieraan
worden toegevoegd — dat in de muziek
van Belgische componisten als Van Nuffel en Aug. de Boeck „meer muziek" zat,
meer warmte, gloed en melodie, al verliep
dit soms in een te laag liggende volksheld of liefheid.
Een Magnificat van Lemacher en een
Credo van W. Montillet hadden eigenlijk
niet aan bod mogen komen: zij waren te
goedkoop.
In de samenstelling van het kerkmuziekprogramma viel een bijna uitsluitend
Duits-Zwitserse oriëntering op. Dat componisten van het latijns Europa (Italië,
Spanje, Frankrijk) ongeveer ontbraken
wordt misschien wel verklaard door het
feit, dat uit die landen ook bijna geen .
deelnemers waren, dat slechts eenmaal nl.
in Parijs een I.G.K.-congres werd gehouden en dat de kerkmuzikale voortbrengselen (o.a. in het Franse tijdschrift Musique
sacrée) er van weinig betekenis zijn. Des
te meer reden was er geweest van de Nederlandse nieuwere kerkmuziek iets belangrijks te laten horen. Men denkt hier
vanzelf aan de kerkmuziek van Diepenbrock (Mis, Veni creator met orgel, Caelestis urbs Jerusalem, Ecce quomodo moritur en Stabat Mater voor mannenkoor
enz.) en van diens geestverwant Hendrik
Andriessen. Beiden schreven een grote
mis voor twee koren, die op afzonderlijke
plaatsen moeten worden opgesteld. De St.
Jan zou zich daarvoor uitstekend geleend
hebben. Waarom niet het grootse en extatisch-bewogene Te Deum van de voegere organist der Haarlemse St. Joseph
genomen in plaats van dat van Jenny,
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waaraan vaart en bezieling vreemd zijn,
waar de tussenspelen een verzwakking
betekenen, dat soms wild, grillig en drastisch is ( .... et rege eos .... ) en waar
de bovengenoemde nieuwe harmonische
trucjes de armoede der inspiratie niet
kunnen verdoezelen. Het programma
bracht echter in een kort Lof kleine werkjes van Andriessen en de Tres pueri (behoudens het Te Deum van Jan Mul) .
Het zou ook zinrijk geweest zijn, nog
eens een orgelimprovisatie te hebben mogen beluisteren van de directeur van het
Haagse conservatorium, die tientallen jaren te Haarlem en Utrecht zovelen na de
hoogmis gevangen hield in de vlucht zijner fantasie. Een en ander had, vooral
aan de buitenlanders, een vollediger beeld

kunnen geven van de Nederlandse nieuwe kerkmuziek.
Tot slot zij nog gewezen op de mooie
orgelconcerten en op de rijke programma's der religieuze concerten buiten' de
kerk, waar de Hymne an die Nacht, het
Te Deum van Diepenbrock en het optreden van het Nederlands kamerkoor onder
Felix de Nobel (o.a. met drie prachtige
latijnse composities van Poulenc) het
hoogtepunt vormden.
Het I.G.K.-congres heeft bijgevolg belangrijke en zeer interessante bijdragen geleverd tot bevordering van de kerkmuziek
op internationaal en modern plan.
Tegelijk had de oprichting plaats van
een afzonderlijke Nederlandse sectie.
J. Vollaerts S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
De Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatot de houding van die oude auteurs tetius van Loyola. Nieuwe vertaling
genover de Bijbel.
uit de Spaanse grondtekst door Dr
Bewust volontaristisch („affectus locuJ. Tesser, S.J. --- L. C. G. Malmberg,
tus est, non intellectus”: 105) , en prak's-Hertogenbosch, 1953, 160 pp.,
tisch, verwerpt deze houding de intellecf 2.10 en f 3.10.
tuele motieven, en laat ze zich leiden door
een „liefdevolle intuïtie" (98), een sapiMet grote zorg en kennis van zaken
entiale van Christus verkregen „smaak".
heeft Pater Tesser de Geestelijke OefeDeze smaak verstaat de Schrift, door binningen van de H. Ignatius opnieuw vernen te dringen
g
" (91; 93;
(„intusrlegere)
taald aan de hand van de z.g. autograaf.
143) , en tussen de „steriele letter” (99)
Vanaf 1920 bezaten wij reeds de vertalezend, een gevoeld contact te bekomen
ling van de Vlaamse filoloog Pater Geemet de Bijbel, als „levenswoord" en als
rebaert, die grote diensten heeft bewezen,
„liefdewet" (58) , waaronder Gods en
maar deze nieuwe vertaling is accurater
Christus' aanwezigheid schuil gaat.
en beter gesteld. Bovendien kon Pater
Tesser rekening houden met nieuwe geDit alles is zeer loffelijk voor de indizichtspunten, die ondertussen geopend
viduele devotie, en werpt een welkom
waren; tevens nam hij de practische en
licht op de soms onthutsende vrijheden
algemeen aanvaarde nummering van de
tegenover de geïnspireerde teksten. Doch
Marietti-uitgave over. Aan alle priesters,
deze methode van „verrijking der Schrift"
religieuzen en leken, die de Geestelijke
(97) biedt grote nadelen. Naast de extraOefeningen willen doen, bewees hij daarvaganties der allegorie, en de „virtuosimee een kostbare dienst. K.
teit" (113) der woordassociaties, die
overal „mysteries" ontdekt, verschijnt
P. DUMONTIER, Saint Bernard et la
hier de miskenning van het eigen karakter
Bible (Bibliothèque de Spiritualité
der gewijde teksten. Subjectieve ervarinMédiévale) .
Desclée de Brouwer,
gen, die wel door sommige SchriftuurBrugge, 1953, 188 pp., Fr. 160.
plaatsen en meer nog door de „unitas
Uitgaande vooral van St Bernardus,
Scripturae" (116) opgeroepen worden,
maar tevens van Willem van St Thierry
dringt men op aan allerlei teksten, die
en van andere XII-de-eeuwse Cisterciënmet deze ervaringen, op grond van de
sers, wil deze monographie doordringen
inspiratie, niets te maken hebben. Elke
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aanvaarding , van een „polyvalente"
Schriftuurzin vergeet dat Gods Geest
spreekt door en in en langs het tijdsgebonden zeer concrete woord van een begenadigd menselijk auteur. Wat men
daarbij voegt, met hoeveel „poëzie en
„kunst" ook, valt buiten Gods inspiratieve bedoelingen. Wil men zich toch houden aan „gezegende onjuistheden" (126),
dan kan men dat natuurlijk doen, maar
men moet zich dan bewust blijven dat
men niet samenvalt met Gods plan, waardoor Hij zich gewaardigd heeft bepaalde
teksten op een bepaalde wijze te inspireren. J. De Fraine
Hugo RAHNER, S.J., De Spiritualiteit
van Sint Ignatius van Loyola in haar
ontstaan en ontwikkeing. Uit het
Duits vertaald door P. van Gestel
S.J., Assistent van de Generaal der
Sociëteit van Jesus. -- L. C. G.
Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1953,
152 pp., f 2.75 en f 3.50.
Tegelijk met de nieuwe vertaling van
de Geestelijke Oefeningen verscheen bij

Malmberg in Nederlandse vertaling het
prachtige boekje van de Duitse theoloog
Hugo Rahner. Op originele wijze bestudeert Rahner de geschiedenis van het
ideaal van volmaaktheid, zoals het in de
Geestelijke Oefeningen en in de Sociëteit
van Jesus behoort te worden geleefd. Het
eerste hfdst. bespreekt de invloed van het
milieu op het geestelijk leven van Ignatius; het tweede de ontmoeting van Ignatius met de traditie der christelijke

vroomheid; het derde tenslotte de mystieke omvorming van Ignatius tot ,,Man der
Kerk". Het is geen lichte maar wel zeer
licht-gevende lectuur, vooral in de rijke
beschouwingen van het derde hfdst. Op
verrassende, soms enigszins gezochte, wijze weet de schrijver uit allerlei gegevens
interessante conclusies en verhelderende
visies te voorschijn te brengen. Het boekje, als essay geschreven, is wetenschappelijk goed gedocumenteerd. De Neder
landse vertaling is voortreffelijk. Aan
allen, die de Geestelijke Oefeningen willen kennen door ze te doen, zij deze studie van harte aanbevolen. K.
P. Aloysius VERHOEVEN, Gedachten

van een Monnik.
N.V. De Forel,
Rotterdam, 1952, 255 pp., geb. f 6.90.
Pater Aloysius Verhoeven is de retraite-pater der Cisterciënserabdij te Zundert.
Het boek, dat hij onder de titel Gedachten
van een Monnik aan de openbaarheid
prijs geeft, is gegroeid uit de talloze re—
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traite-gesprekken, die hij hield met zijn
retraitanten. Het is de wijsheid en de ondervinding van jaren die hij hiermede zijn
lezers aanbiedt. Het boek bevat een kleine
encyclopedie van theologische en ascetisch-mystieke wijsheid. De Vaders en leraren der Kerk, zowel als de grote geestelijke schrijvers, hebben tot het ontstaa n.
van het werk bijgedragen en leveren
bouwstenen tot de opbouw van het geheel. Het boek leent zich uitstekend tot
geestelijke lezing, tot overweging en bezinning. Het biedt veel meer dan de bescheiden titel doet vermoeden en vormt
een enigszins afgerond geheel, een inleiding en voorbereiding tot de innigste vereniging met God. Van een Cisterciënser
monnik verwacht men niet anders dan dat
hij zich gevoed heeft aan de zeer substantiële bronnen der H. Schrift en der oude
grote leermeesters. En zo is het inder-

daad. Sint Thomas, Sint Bernardus, Sint
Augustinus en anderen wijzen hier de
weg en bepalen de te volgen koers. Wie
ernstig vraagt om niet al te licht geestelijk voedsel, vindt hier zijn gading.
J. v. H.
H. DAL GAL, O.F.M.Conv., Pius X.
Paulusverlag, Freiburg i. d. Schweiz,
—

1952, XVI-510 pp.

Bij gelegenheid van de zaligverklaring
van Paus Pius X in 1951 verscheen deze
Italiaanse levensbeschrijving, die thans in
het Duits vertaald werd en op fraaie wijze uitgegeven door de Paulusverlag. Het
is een zorgvuldig werk, dat een volledig
beeld geeft van deze grote en beminde
Paus. Het is beslist geen heiligenleven
naar oude trant, al bereikt het lang niet
de hoogte van de hagiographieën die
door een Brodrick werden geschreven.
De schr. is historisch goed op de hoogte,
maar wordt door zijn vroomheid gehinderd in het beschrijven van milieux en
achtergronden, die niet in volle werkelijkheid vóór ons komen te staan. Alles te
zamen een mooi boek, dat gerust met
warmte aanbevolen mag worden. v. K.
Lancelot C. SHEPPARD, Barbe Acarie.
Wife and mystic. — Burns Oates.
London, 1953, 210 pp., 16 sh.
Barbe Acarie stierf in 1618, twee en
vijftig jaren oud. Na haar huwelijksleven
dat een en dertig jaar duurde, bracht
de laatste vier jaren van haar leven door
als carmelietes. In 1791 werd zij zalig
verklaard. Het is een curieus leven, va .1
deze moeder van zes kinderen, wier lnvenswerk, naast haar gezin, schijnt gele-
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gen te hebben in het oprichten van kloosters voor carmelitessen en de vernieuwing
van de kloosterlijke geest, dit soms, maar
niet altijd, in samenwerking met de Bérulle.
Deze hagiographie bewijst zoals menig
ander hoe moeilijk het is een bevredigend
heiligen-leven te schrijven. Schr. distancieert zich van wat hij zelf noemt de negentiende-eeuwse methode, maar hij
slaagt er o.i. niet in hiervoor iets beter in
de plaats te stellen. Het chronologisch
verloop is historisch wel verantwoord,
maar geen leven is primair een aaneenschakeling van gedateerde gebeurtenissen. Mede doordat dit leven onvoldoende
geplaatst wordt in de geest van de tijd,
is het resultaat dat de persoon van deze
mystieke moeder ongrijpbaar, vaak ook
onbegrijpbaar blijft. Wanneer de schr.
zijn ideeën geeft over huwelijk en religieus leven, over mystiek gebed en dergelijke onderwerpen treedt een serieuze
oppervlakkigheid aan de dag. Waar er
bovendien zo op gehamerd wordt dat het
hier over een gehuwde vrouw en moeder
gaat die door haar huwelijk geheiligd
werd, wordt de indruk gewekt dat dergelijke herhaling een gebrek aan eigen
overtuigd-zijn verraadt. We kunnen het
geheel niet savoureren. W. P.

Het priesterlijk Celibaat. Verslagboek van
de Studiedagen van „Ons Geestelijk
Leven" voor de priesters te Stein
(L.) . Augustus 1952. — Uitgave
Ons Geestelijk Leven, Missiehuis
Stein L. (1955), 149 pp., f 4.50.
Deze bundel bevat de tekst van de volgende inleidingen, vaak gevolgd door
uitvoerige gedachtenwisselingen: Histori
sche ontwikkeling van het priesterlijk
Celibaat, door Dr Jac. Nouwens, M.S.C.;
Motieven van het Celibaat, door Dr L.
H. Cornelissen, O.P.; De opvoeding voor
het Celibaat, door Dr N. Perquin, S.J.;
Het oordeel van de Biechtvader over de
beproefdheid van deugd in de Priestercandidaat, door H. Van Mierlo, M.S.C.;
Het psychiatrisch rapport in verband met
de priesterroeping, door H. Bless, pr.; De
zalige Pius X en de zielzorg, door Mgr
K. Cruysberghs.
In de meer practische inleidingen en
discussies wordt vaak op gelukkige wijze
oude en nieuwe ervaringswijsheid verenigd. In de theoretische behandeling der
motieven overheerst de lofwaardige zorg
om subjectieve interpretaties te vermijden. Toch lijkt een ruimer uitwerking van
de maagdelijkheid als uitdrukking van de

eenheid met Christus en anticipatie van

de eindtoestand het priestercelibaat niet
alleen meer pakkend maar wellicht ook
dieper theologisch te benaderen.
P. Schoonenberg
H. G. WANNEMAKERS, S.J., Tut-

monda Laudo IKatolika Pregaro.
Ed. Esperanto Film-Grupo, Bergen
op Zoom, 1952, 277 pp.
Er bestaan niet veel katholieke gebedenboeken in het Esperanto en wat bestaat is zeer beknopt. Wij kunnen ons
niet anders voorstellen dan dat alle esperantisten zeer blij zullen zijn met dit nieuwe, rijke en in een zuivere taal geschreven gebedenboek. Het bevat niet alleen
een ruime keuze van dagelijkse gebeden,
maar ook Misgebeden, litanieën, gebeden
bij Biecht en Communie, voor het H. Sa
crament en tot de H. Maagd. Een bijzondere aantrekkelijkheid wordt gevormd
door de mooie selectie gebeden uit de
verschillende ritussen en een elftal gezangen met bijbehorende melodie. Moge het
ruime verspreiding vinden.
L. Rood

E. PELLEGRINO, Een Paus voor Mao.
Vert. door A. D. Pro Apostolis,
Leuven, 1953, 127 pp., Fr. 35.
Van de bloedige vervolging, het lijden
en de sterkte van de Katholieken in China
geeft dit boek een objectief relaas dat
steunt op de gegevens van het Fides
Agentschap. De meeste missionarissen
zijn verbannen, velen lijden onder physische en psychische folteringen in de gevangenis, inlandse bisschoppen en priesters zijn gedood, ook de leken worden
hevig' vervolgd om hun geloof. Tevens
zien de communisten de oprichting van
de onafhankelijke Chinese Kerk mislukken, want de Katholieken verkiezen de
dood boven de ontrouw aan de Paus van
Rome.
Het boek is een heerlijk getuigenis van
deze Missiestrijd en het zet ons tevens
aan voor deze vervolgde Katholieken te
bidden. J. Snyders

Lutgart-Gedichten, gebundeld door Jan
BERNAERTS. „De Spieghel",
Nederboelare; St Lutgart-Gilde, Tongeren, 1953, 84 pp., Fr. 20.
Een ,,bloem"lezing kan men dit bundeltje, waarin amper een vijftal goede en een
dozijn behoorlijke gedichten voorkomen,
bezwaarlijk noemen. Maar dit werd ook
niet bedoeld, en wie van de lieve Vlaamse heilige houdt zal aan dit boekje, dat
trouwens spotgoedkoop is, allerminst bekocht zijn. F. R.
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de plaag van 1845 e.v. te zijn: geen
woord dus over de Coloradokever, die
toch ook tot een agrarisch, en agrarischhistorisch, probleem van formaat is geworden. In dit tweede deel, zoals in het
eerste (zie K.C.T. Streven, VII, 1952-53,
p. 588) , is Schr. niet steeds vrij te pleiten
van verouderde opvattingen en misvattingen, die een betere kennis van de (histo
rische) vakliteratuur hem had bespaard.
Verre van ons de raad dat de schoenmaker bij zijn leest dient te blijven: integendeel, wij zijn ervan overtuigd dat niemand de geschiedenis van de Belgische
landbouw beter kon schrijven dan de uitstekende landbouwkundige Ir L. maar het
is o.i. onjuist dat hij niet meer zijn licht
bij vakhistorici is gaan opsteken; wij
zijn er van overtuigd dat hij hen niet tevergeefs om hulp en raad zou hebben
gevraagd. In een wereld van specialisatie
als de onze is het boven de krachten van
één man twee wetenschappen ten volle te
bemeesteren; daarin moet, voor een werk
als dit, de medewerking van, of samenwerking tussen meesters in de verscheidene vakken voorzien. Nog een gemis
dat de historicus pijnlijk aanvoelt, ondanks Schr.'s voorbericht (I, blz. 6) , is
dat aan elke chronologische samenvatting. Een overzicht, zelfs summier, van de
toestand en de aanwinsten van onze landbouw in de loop der tijden, had best als
besluit kunnen dienen voor het hele werk,
waarin nu elk besluit achterwege blijft, en
dat op een zuiver analytisch plan is opgetrokken. — Eindelijk zijn de registers
(II, blz. 487-529) niet zonder leemten.
Deze kritiek betekent echter niet dat
ons eindoordeel negatief is. Daarom
wensen wij, tot slot, nogmaals met nadruk
te wijzen op de verdienste van Ir L. Een
volmaakt werk heeft hij ons niet geschonken; wel heeft zijn boek, voor het eerst,
een ongelooflijke schat van materiaal bijeengegaard, die het tot een summa maakt
voor de historici van het agrarische verleden van ons land. Dezen zullen er zelfs
het antwoord vinden, zoniet op alle, dan
toch op de meeste problemen; dit juist
stemt ons zo veeleisend, en geeft ons kritiek in op wat nog ontbreekt. Voor wat
hij heeft gedaan, mogen alle historici van
de landelijke economie en cultuur Ir L.
van harte dankbaar zijn.
Prof. Dr J. A. van Houtte
L. BENDER, O.P., Euthanasie in zedeleer en strafrecht., Uitg. n. 675 van
het Geert Groote Genootschap. r
„Mariënburg", 's Hertogenbosch,
1953, 33 pp.

Pater Bender heeft er slag van om
morele onderwerpen op prettige en duidelijke wijze te behandelen. Ook deze brochure over de euthanasie is goed geslaagd, al had een en ander breder en
dieper uitgewerkt kunnen worden. De
kwestie van de euthanasie staat bij velen
in de belangstelling; dit boekje zal hen
helpen om hun begrippen scherp te stellen. v. K.
Erwin SCHROEDINGER, What is Life?
The physical Aspect of the living
Cell. r Cambridge University Press,
1951, 92 pp., sh. 8/6.
Een levènde cel stelt de physicus voor
een lastig probleem: als ieder ander stoffelijk stelsel is zij onderworpen aan al de
wetten der natuurkunde, en toch komt het
hem voor dat in het organisme omrekeningen plaats grijpen die aan zijn wetenschappelijke analyse ontsnappen.
In dit zeer origineel essai, tevens met
buitengewone helderheid en bevattelijkheid geschreven, geeft Erwin Schroedinger de opvatting van de theoretische natuurkunde over de levensverschijnselen.
Als grondlegger der golf-mechanica heeft
hij naast Planck, Dirac en de Broglie een
plaats verworven tussen de grootmeesters
der moderne natuurkunde, en is hij hierdoor uitzonderlijk bevoegd dit probleem
aan te pakken. Zijn manier de vraag te
stellen en er een antwoord op te suggereren, zal ongetwijfeld de ontwikkelde lezer,
die enige elementaire noties van wetenschap bezit, zeer interesseren.
De talrijke uitgaven getuigen voor de
uitzonderlijke kwaliteit en blijvende actualiteit van deze zeer hoog staande vulgarisatie. Dr F. Elliott
L. H. NEWMAN en W. J. C. MURRAY, Nature's Way. Questions ans
Answers on animal Behaviour.
Country Life Ltd., Londen, 1952, 246
pp., 50 ill., geb. sh . 25.
De studie van de gedragingen der dieren heeft voor de mens een bijzondere
aantrekkelijkheid. Het stemt ons tot bewondering in de natuur orde te ontdekken; levenskracht te vinden heeft iets
exalterends; doch niets is zo verrassend
als „speelsheid", „gezelschapszin", „affectiviteit" of andere „menselijke" gedragingen bij dieren te ontmoeten. Dit toont,
meer dan theoretische studie, hoezeer de
mens met de natuur verwant is, of liever
hoe dicht de natuur bij hem staat.
In het werk van Newman en Murray
----

werd getracht alles wat over de dierlijke
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gedragingen bekend is samen te brengen,
en dat niet in een droge systematische
uiteenzetting, doch onder de vorm van
afzonderlijke hoofdstukken, waarin gepoogd wordt zo goed mogelijk een antwoord te geven op de tientallen vragen,
welke een mens zich stellen kan, die dieren met enige aandacht gade sloeg. Het
vraag-en-antwoord systeem, door de auteurs gevolgd, laat niet toe grondige inzichten te bieden, doch is wel geschikt
om zeer vlug de informatie mee te delen
welke een niet-specialist graag verneemt,
en kan als zodanig ook een practisch
hulpmiddel zijn bij het onderwijs in de
biologie. Talrijke mooie photo's illustreren dit met zorg uitgegeven werk.
Dr F. Elliott
Alan DALE, Patterns of Life. 2d ed.
W. Heinemann Ltd, Londen, 1951,
XXVI-342 pp., geïll., geb. sh . 12,6.
Een groeiende belangstelling voor de
levende natuur is een van de kentekenen
van het moderne humanisme en tevens
een onontbeerlijk tegenwicht om te voorkomen dat de natuurwetenschappen te
eenzijdig abstract worden of zich binnen
de muren van het laboratorium opsluiten.
Dale's inleiding tot de natuurhistorie
tracht een leidraad te verschaffen die de
leek in staat stelt de natuur die hij bemint
ook te begrijpen, en hierdoor nog meer te
waarderen. Daarom worden ons hier korte studies aangeboden over typische planten- en diergroepen, waarbij vrijwel geen

enkel gebied der levende natuur werd
vergeten en ieder iets naar zijn gading
kan vinden. Voor elke nieuw beschreven
plant- of diersoort die hij beschrijft legt
de auteur uit hoe men een verzameling
kan aanleggen of het voortkweken moet
verzorgen en leert wat ieder met gewone
middelen zelf kan waarnemen en ontdekken. Bij het verzamelen is niet de collectie
van 't eerste belang, maar de contactname
met de natuur, die men leert bewonderen
en begrijpen.
Tegelijk met het vormen van een juiste
zin voor het natuurverschijnsel, de observatie en het „fieldwork", weet de auteur
de kennis te verrijken met de recente bevindingen op morphologisch, physiologisch en ecologisch gebied. Het werk is
met een klare sobere stijl geschreven en
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vrij van nutteloze lyrische ontboezemingen, die eerder bij de litteratuur thuis
horen. Het helpt de natuur te ontdekken,
wat een veel doeltreffender weg is om
enthousiasme ervoor te wekken. Om al
die redenen is het zeer geschikt om de
theoretische lessen in biologie bij het

middelbaar onderwijs wat op te fleuren.
Dr F. Elliott
R. C. McLEAN en W. R. IVIMEYCOOK, Textbook of practical Bota.'
ny. --- Longmans, Green and Co,

Londen, 1952, XXIV-476 pp., 127
ill., sh. 36/-.
Het werk van McLean en Ivimey-Cook
beoogt als leidraad te dienen voor de

botanische laboratorium-techniek bij gevorderd landbouwkundig of beginnend
universitair onderwijs. De beide auteurs,
die reeds bekendheid verwierven door een
handig werkje over „planten-ecologie",
hebben hier een handboek samengesteld,
dat practisch en degelijk is, en tevens aan
een werkelijke behoefte beantwoordt.
Dit boekje behandelt hoofdzakelijk
morphologische en physiologische technieken. Na een inleidend hoofdstuk over
microscopische methoden, beschrijft het
de observatie van cytologie, weefselleer,
en voortplanting, en geeft ook een inleiding op de systematiek der bedektzadige.
Een van de verdiensten van de opzet is
dat voor de studie der weefselleer het
conventionele morphologische schema
vervangen werd door een phylogenetisch
plan, hetgeen een interessante poging betekent tot een „vergelijkende anatomie"
der planten.
De planten-physiologie,
die in dergelijke handboeken meestal erg stiefmoederlijk wordt behandeld ---, beslaat hier
bijna de helft van het boek, en werd met
bijzondere zorg en paedagogische zin
uitgewerkt. De talrijke beschreven proeven blijven steeds binnen het bereik van
een didactisch laboratorium, worden zeer
klaar uitgelegd en met overvloedige photographische illustraties verduidelijkt.
Een appendix met formulen voor reagentia en cultuurbodems, evenals de nodige tabellen en indextafels verhogen nog
de bruikbaarheid en de waarde van dit
practisch en zorgvuldig uitgegeven handboek. Dr F. Elliott

PSYCHOLOGIE E N PAEDAGOGIE

Dit veelomvattende werk van de LeidProf. Dr A. M. J. CHORUS, Grondsla
Uitg. se Hoogleraar is zonder twijfel een begen der sociale psychologie.
langrijke uitbreiding van de sociaal psyH. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden,
chologische literatuur in Nederland, wel1953, 604 pp., geb. f 22.50.
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ke tot voor kort slechts twee boeken van
enig formaat telde: Inleiding tot de sociale
psychologie van Dr S. Zwanenberg
(1928) en Sociale psychologie van Prof.
Dr C. A. Mennicke (1935) . Was het
boek van Mennicke gekenmerkt door een
uitermate persoonlijke betoogtrant, het
persoonlijk cachet van Chorus' boek moet
gezocht worden in de eigenheid van de
selectie en de accentuering der afzonderlijk geciteerde meningen. Schr. neemt opzettelijk een systematisch standpunt in en
laat de genetische zienswijze ongemoeid.
Van de vele onderwerpen, die hier op
aangename wijze worden behandeld of
aangestipt, veelal geïllustreerd met empirisch verkregen materiaal, zullen speciaal
de groeps- en gezinsbetrekkingen, de communicatiemiddelen, het gerucht als soci
aal-psychologisch verschijnsel, het opinieonderzoek en het sociaal prestige ook de
niet-vakman aanspreken.
Het gebruik van deze publicatie als
naslagwerk wordt vergemakkelijkt door
toegevoegde personen- en zakenregisters.
J. J. C. M., arts
Het moeilijke gezin. Opstellen van Dr H.
H. M. FORTMANN enz. Het
Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1953,
76 pp., f 1.90.
Op de Studiedagen van het Centrum
voor katholieke Medisch-Opvoedkundige
Bureaux op 21 en 22 Nov. 1952 werden
een vijftal voordrachten gehouden, die
thans onder de titel Het „moeilijke" gezin
werden gebundeld. De gehele problematiek van het moeilijke gezin wordt natuurlijk niet besproken, maar de kwesties,
die ter sprake komen, zijn van belang
voor allen, die langs het M.O.B. of anderzins met moeilijke gezinnen in aanraking komen.
K.
P. 'TOURNIER, De sterken en de zwakken, vert. door Frans den Tex. —
Uitg. W. ten Have N.V., Amsterdam, 1953, 232 pp., f 6.90 en f 7.90.
Het lezen van de werken van de Zwitserse zenuwarts Paul Tournier is altijd
een vreugde voor de geest. Tournier is
een diep-gelovig Calvinist, volgeling van
de Oxford-richting, een man met brede
ervaring en grote levenswijsheid. Na Radicale therapie en Techniek en Geloof beschrijft dit werk het spel van de zwakke
en sterke reacties, die in ieder mens aanwezig zijn maar die toch (door het overheersen van het een of het ander) de
mensen verdelen in „zwakken" en „sterken". Op alle terreinen van het leven

gaat hij dit spel van psychische krachten
na; en de talloze voorbeelden, die ongedwongen door het verhaal heenlopen,
doen de vruchtbaarheid van deze visie
voor ieder duidelijk worden. Als voorstander van de „médicine de la personae"
zoekt hij de oplossing van al deze problemen en conflicten voornamelijk vanuit
het geloof in Christus, naar wiens inspiratie men moet leren luisteren door het
houden van stille tijd. Tournier verwaarloost de psychotherapie niet, maar door
zo sterk de nadruk te leggen op de bovennatuurlijke kracht van het geloof,
waarin alleen het psychische spel van de
zwakke en sterke krachten tenslotte overwonnen kan worden, begaat hij een weg,
die volgens sommigen tot overdrijving zal
leiden maar die toch een weldoend tegenwicht biedt tegen overdrijving naar de
andere zijde. Aan ontwikkelde lezers zij
dit werk van harte aanbevolen: de protestantse inslag zullen zij gemakkelijk onderkennen en gemakkelijk door een katholieke visie vervangen. A. van Kol
Br. Pius SMEELEN, Practische vorming
van de persoonlijkheid, Opvoedkundige brochurenreeks no. 168. R.K.
Jongensweeshuis, Tilburg, 1953, f
3.25.
Br. Pius Smeelen heeft een inspirerend
boekje geschreven, zonder wetenschappehike pretentie, uit de levende practijk gegrepen. Elke onderwijzer of leraar kan er
ter bezinning, ja tot gewetensonderzoek
zijn voordeel mee doen. — Eén kleine opmerking: „Dux" is sinds jaar en dag een
uitgave van de Katholieke Jeugdraad, niet
van het R.K. Centraal Bureau.
Dr N. Perquin
Leo LUNDERS, O.P., Introduction aux

problémes du Cinéma et de la jeunesse. — Edit. Universitaires, ParijsBrussel, 1953, 223 pp., Fr. 75.
Geen enkele opvoeder zal nog de aanzienlijke invloed van de film op de jeugd
negeren. Maar in plaats van over te gaan
tot de daad, blijft het al te dikwijls bij
deze algemene vaststelling.
De fijn-genuanceerde studie van P.
Lunders O.P. over de verschillende problemen die gesteld worden in verband met
film en jeugd, is zo rijk aan wijze suggesties, dat ieder die met filmopvoeding belast is of althans het belang van de film
in de opvoeding heeft ingezien, niet mag
nalaten dit goed gedocumenteerd boek te
lezen. Op het einde vindt men tevens een
uitgebreide bibliografie.
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Arthur van SCHENDEL, Herinneringen
van een domme jongen. 3e dr.
J.
M. Meulenhoff, Amsterdam, 1953,
328 pp., f 6.90 en f 8.90.
„Er was eens een domme jongen die
alles geloofde en niet eens wist waarom".
De 51 verhalen van deze domme jongen
zijn door van Schendel opgetekend en tot
een bundel speelse sprookjes gemaakt, vol
van tintelende humor. De nieuwe druk
van dit werk bewijst dat er vraag is naar
deze mooie verzameling; een der mooiste
boeken van van Schendel waarvoor het
onnodig is een aanbeveling te schrijven.
Joh. Heesterbeek
Raymond BRULEZ, De verschijning te
Kallista. •-- J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1953, 133 pp., f 3.60 en
f 4.90.
De speelse geest van Brulez heeft in
het bovenvermelde boek ons een verrassend-schoon litterair werk gegeven, waarin humor en tragiek op een fijnzinnige
wijze verstrengeld liggen.
Er speelt een duidelijk uitgesproken
scepticisme aangaande de ernstige dingen
des levens in dit boek, nooit wrang noch
bitter, doch licht en luchtig. Wat de
schrijver boeit, is de mens in zijn ernst, in
zijn twijfel, in zijn bijgeloof, in zijn minne;
en dit alles gegeven in een taal, zo klaar,
zo doorzichtig en zuiver dat alleen reeds
hierom het lezen van dit boek een waar
genoegen is. Een zuiver klassieke sfeer
bezit het boek echter niet, ondanks de
zgn. klassieke inhoud. Volwassenen.
Joh. Heesterbeek
Georges BERNANOS, De laatste op het
schavot, vert. door Maurice Roelants.
Elsevier, Brussel-Amsterdam,
1953, 139 pp.
Naar de beroemde novelle Die Letzte
am Scha f f ott van Gertrud von Le Fort
wordt Dialogues des Carmelites van
Georges Bernanos in vertaling aangeboden. Oorspronkelijk bedoeld voor een
film, laat dit werk in dialoogvorm aan de
auteur wat vrijheid in de behandeling van
het historische onderwerp. In dit gegeven, de uitdrijving en marteldood der
Carmelitessen van Compiegne tijdens de
troebele dagen in Frankrijk van 1790,
worden twee centrale themata verwerkt.
Enerzijds het probleem van de angst tegenover de sterkte, anderzijds de marteldood als vrijwillig offer of als aanvaarding van Gods voorbeschikking.
We kunnen dit werk juister beoordelen
in vergelijking met de novelle van Gertrud von Le Fort. Het treft onmiddellijk

dat Bernanos scherpe lijnen trekt, in de
karakters, in de geest van de Carmel en
in heel het gebeuren. Gertrud von Le Fort
daarentegen laat de personen en de dingen in rust en evenwicht, zodat het tragische verloop geïntegreerd wordt in de
wijding en de contemplatie van het kloosterleven. Terwijl Bernanos de themata
rationeel heeft geënsceneerd, wijzen de
contrasten bij Gertrud von Le Fort zichzelf aan. Dit merkt men dadelijk in de
voorstelling van de angst, van de gemoedsbewegingen, van het religieuze leven en van het offer, die bij " Bernanos
eerder uit elkaar vallen als momenten,
doch in de Duitse novelle een gezamenlijk
beeld vormen van één doorleefde realiteit.
De Nederlandse vertaling is afgewerkt
en gestyleerd, met gepaste omzettingen in
het Nederlandse taaleigen.
J. Snyders

Klassieke Vertalingen: 11: TACITUS,
Leven van Agricola, Nederl. van H.
Verbruggen; 18: C. SALLUSTIUS
CRISPUS, De samenzwering van
Catilina, vert. door Dr G. Timmermans. N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1953, 64-72 pp., Fr.
22 en 16.
Deze Tacitus-vertaling beantwoordt
aan de schooluitgave van P. Geerebaert.
Aan een min of meer letterlijke vertaling
van zulk auteur viel zeker niet te denken,
maar toch heeft H. Verbruggen een vlotte
vertaling bezorgd, die dicht bij de tekst
blijft en meteen voor schoolgebruik zeer
welkom zal zijn.
De vertaling van de Catilina beleeft
reeds de vierde druk, een reclame op zichzelf; toch kan dit werkje o.i. nog wat
winnen door het vermijden van enkele al
te ongewone constructies en woorden.
Overigens zeer bruikbaar.
J. Noë
N. WIJNGAARDS, Kunst, Kunstenaars
en Kunstwaardering, 3de deel: De
Kunstenaars. — L. C. G. Malmberg,
's-Hertogenbosch, 1953, 168 pp., f
3.25.
Het derde deeltje van Kunst, Kunstenaars en Kunstwaardering bespreekt een
dertigtal kunstenaars die in de loop der
eeuwen in de kunstgeschiedenis naam
hebben gemaakt. Zo'n keuze is steeds wat
willekeurig, maar de schrijver zal goede
redenen hebben gehad om deze figuren te
kiezen.
De illustraties in dit deeltje zijn heel
goed. Als schoolboekje is het zeer bruikbaar. Wij hopen van harte, dat het op
vele scholen wordt ingevoerd.
C. de Groot
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SALLUSTIUS.
DeOorlog
Oorlogmet
metJugurtha,
Jugurtha,
SALLUSTIUS, De
R. De
De Pauw
Pauw(Klassieke
(Klassieke
Nederl.
Nederl. van R.
Vertalingen) . ---- Standaard-BoekStandaard-BoekVertalingen).
handel, Antwerpen,
1953. 132
132 pp.,
pp ..
handel.
Antwerpen. 1953,
Fr. 36.
36.
De vertaler
vertaler hield
hield zich
zich aan
aande
detekstuit
tekstuiten leerleer.gave
van P.
P. Geerebaert.
Geerebaert. Leraren
Leraren en
nave van
lingen
zullen dit
dit boekje
boekje met
met voldoening
voldoening
lingen zullen
ter hand
hand nemen.
nemen. We
We willen
willen er
er slechts
slechts één
één
is nl.
nl.
enkele
enkele opmerking
opmerking bij
bij maken:
maken: het
het is
jammer dat
de tekst
tekst niet
niet geheel
geheel zuiver
zuiver
jammer
dat de
Nederlands is; links
en rechts
rechts ontmoet
ontmoet
links en
men
Vlaamse uitdrukkingen.
uitdrukkingen. OveriOverimen wat Vlaamse
gens uitstekend werk.
J.J. Noë
gens
werk.

KOREVAAR-HESSELING,
E. H.
H. KOREV
AAR-HESSELING. InleiInleiding tot
deschilderkunst.
schilderkunst. .---- Born
ding
tot de
N.V .• Assen,
Assen. 1952,
1952. 176
176 pp.,
pp.• geïll.,
geïlI .•
N.V.,
f 3.90.
De grote verdienste
verdienste van
van dit
dit boekje
boekje bebestaat hierin,
hierin. dat het
het niet
niet alleen
alleen een
een aantal
aantal
namen en jaartallen
namen
jaartallen noemt,
noemt. maar
maar vooral
vooral
de
belangstellende leek
een goed
goed ininde belangstellende
leek ook een
zicht geeft in
in de
dediverse
diversekunstrichtingen.
kunstrichtingen.
Een-en-dertig bijgevoegde
bijgevoegde illustraties
illustraties bebeDe index
index
geleiden
geleiden voortreffelijk
voortreffelijk de tekst. De
vergemakkelijkt
ongetwijfeld het gebruik
gebrUik
vergemakkelijkt ongetwijfeld
van
werkje.
C. Groot
de Groot
vanditdit
werkje. C. de
NATANSON. Early Christian
Christian
Joseph
Joseph NATANSON,
Tiranti Ltd.,
Ltd .• London
London
Ivories. -- Alec Tiranti
.• 51
d.
1953.34
1953, 34 pp
pp.,
51 plates.
plates, 7 s. 66 d.
Het boekje maakt deel uit van
van de
de serie
Chapters in Art. Een beknopte geschiedegeschiedenis van christelijk
christelijk ivoorwerk van de
de viervierde
tot zesde
zesde eeuw
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de tot
deverschillende
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een
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plaatwerk
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Het prachtige
Kan
hierdoor juister
juister gewaardeerd
gewaardeerd worworkan hierdoor
den.
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met interesse
interesse zal
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W. P.
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Sam MORGENMORGENHarold BARLOW and
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Dictionary of
of Musical
Musical
STERN, A Dictionary
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Themes. -- Williams
Williams and Norgate
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druk. 1952,
1952. XIVXIVLtd.
London. 4e
Ltd, London,
sh.. 42/-.
656
pp.• geb. sh
656 pp.,
Vrucht van
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jarenlangeonderzoekingen
onderzoekingen
en studies
studies van
van twee
tweeAmerikaanse
Amerikaansemusici,
musici.
1949 uitgegeven
uitgegeven Dictionary
Dictionary
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—
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Daan van der VAT, Britten, Beesten en
Buitenlanders. Het Spectrum,
Utrecht, 1953, 269 pp., f 6.90.
Een boek van speelse fantasie en rijk
aan humor.
„Dat er met betrekking tot de Engelse
volksaard sprake is van een mysterie,
wordt door niemand meer ontkend", zegt
de schrijver, die na jarenlang verblijf in
Engeland en omgang met Engelsen, verklaart dit mysterie niet te kunnen oplossen. De auteur analyseert met zijn scherpe observatiegeest in de Engelsman de

vele bizarre aberraties die een onuitputtelijke bron vormen van lachende inspiratie.
Een geestig boek, waard gelezen te
worden.
Joh. Heesterbeek
Gaston Jos WALLAERT, Eeuwig Italië.
Heideland, Hasselt, 1953, 190 pp.,
ing. Fr. 85, geb. Fr. 100.
Een schilder, die als schilder naar Italië
trok, schrijft in dit reisverhaal zijn kleurige indrukken en soms originele herinneringen neer. Het boekje is geillustreerd
met schetsen van de auteur. A. D.

GESCHIEDENIS
totdusver verschenen naslagwerk vermag
H. J. J. WACHTERS, Wereldspiegel der
te geven. Het is verklaarbaar, dat dit
20ste Eeuw. Deel I — Zuid-Holwerk, reeds in 1939 begonnen, voor de
landsche Uitgevers-Mij, den Haag,
tijd na 1950 niet meer up to date is, maar
1953, 731 pp., f 25.
de titel belooft ook niet meer. Minder beZoals de ondertitel: „Historisch Poligrijpelijk is, dat de schrijver aan de oude
tiek en Economisch Overzicht van het
spelling heeft vastgehouden, waaraan we
Wereldgebeuren van 1900-1950" verduilangzamerhand ontgroeid zijn. Een keur
delijkt, weerkaatst deze spiegel
het
van illustraties verhogen de belangrijkslechts de eerste helft
kan niet anders
heid van dit standaardwerk, even onmisvan de 20ste eeuw. Dit eerste deel van
baar als een encyclopedie voor wetenruim 700 bladzijden is de voorganger van
schappelijke werkers. K. J. D.
nog drie in snel tempo te volgen delen.
Het nieuwe van deze uitgave is, dat zij
Eeuwfeest van het Herstel der Bisschophet wereldgebeuren niet in onderling verpelijke Hiërarchie in Nederl an d. Toeband, maar encyclopedistisch volgens de
spraken bij de nationale viering in
landen in alfabetische volgorde behandelt.
Utrecht en Nijmegen gehouden beIn dit deel zijn de landen Abessinië tot en
nevens enkele pauselijke en bisschopmet Finland aan de beurt. Met deze onpelijke brieven. Het Spectrum,
derneming heeft de heer Wachters een
Utrecht-Antwerpen, 1953, 88 pp..
uiterst zware taak op zijn schouders genof1.90.
men, waarbij hij, althans wat het reeds
Voor
de geschiedenis van de Katholieverschenen deel betreft, uitnemend is geke Kerk in Nederland is deze bundel van
slaagd. Het is geen geringe opdracht om
bijzonder belang. Het Spectrum zorgde
de uiteenlopende gegevens omtrent een
voor een fraaie uitgave. K.
land zodanig te verwerken en te verbinden dat zij een vlot leesbaar verhaal vorL. JADIN, Relations des Pays-Bas, de
men. Nog minder is het het werk van
Liège et de Franche-Comté avec le
één dag deze te verzamelen en te schiften.
Saint-Siège d'après les „Lettere di
We kunnen dan ook de verzuchting beVescovi" conservées aux Archives
grijpen van de schrijver, dat hij „menigVaticanes (1566-1779) (Bibl. Inst.
maal zijn hoofd heeft vastgehouden om
hist. beige de Rome, fasc. IV) . ---de kwestie op te lossen, hoe ik dat „alleAlgemeen Rijksarchief, Brussel; Acagaartje" zou opdienen op een wijze, die
demia Belgica, Rome, 1952, 639 pp.
de lezer niet verveelt". Dit laatste is dan
De om zijn nasporingen te Rome reeds
ook nooit het geval. Wel worden we
soms verrast op uitwijdingen waar we ze
gunstig bekende auteur vergast ons hier
op een bronnenpublicatie van hoog beniet zouden verwacht hebben. Dit is een
lang voor onze nationale geschiedenis. In
onvermijdelijke noodzaak bij de samende 385 bundels Lettere di Vescovi van
stelling van een werk, welks inhoud
meermalen onder verschillende hoofden
het Geheim Vaticaans Archief, heeft hij
kan worden ondergebracht. Inderdaad
831 brieven van of aan de bisschoppen
vindt men bier alle ter zake doende geder Zuidelijke Nederlanden achterhaald
en ze hier beknopt geresumeerd. Aangegevens bijeen, gedocumenteerd en verzien dit boekdeel reeds zo omvangrijk
werkt in een pakkende stijl en daarenwas, heeft hij bepaalde groepen brieven
boven veel uitvoeriger dan welk ander
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voor een latere publicatie voorbehouden.
Van deze 831 brieven zijn er slechts 18
over de 16e eeuw, 374 over de 17e eeuw
en 439 over de 18e eeuw. Veruit de
meeste handelen over de Zuidelijke Nederlanden, maar 150 brieven werden uit
Luik naar Rome geschreven, 82 uit Franche-Comté, 14 uit Trier en een tiental uit
Holland.
In deze brieven gaat het herhaaldelijk
over het toekennen van beneficies, het
verminderen der annaten of pauselijke
heffingen bij de benoemingen van bisschoppen en abten, over de rechten der
bisschoppen en over de immuniteiten. Ons
interesseren het meest de talrijke brieven
die kostbare gegevens verschaffen over
de verspreiding en de bestrijding van het
Jansenisme vooral in de Zuidelijke, maar
ook in de Noordelijke Nederlanden, en
over de prachtige rol die Humbert-Guillaume de Precipiano, aartsbisschop van
Mechelen (1690-1711) voor het herstel
der orthodoxie in ons land heeft gespeeld.
Deze summiere aanwijzingen laten toch
enigszins de rijke inhoud van deze bronnenuitgave vermoeden, zodat wij tevens
met verlangen uitzien naar het in het
vooruitzicht gestelde tweede deel.
M. Dierickx
Dr M. P. van BUIJTENEN, De grondslag van de Friese vrijheid (proefschrift).
van Gorcum en Comp.,
Assen, 1953, XII-238 pp., 6 pltn.
De gehechtheid van de Friezen aan hun
oude vrijheid is algemeen bekend, en het
afwijzen van de geschiedkundige betrouwbaarheid der oude bronnen waarop die
vrijheid zou steunen, door de historici is
even algemeen. Maar niemand heeft tot
nog toe aangetoond welke wel de oorsprong moge zijn van die legendarische
vrijheid.
Dr M. P. van Buijtenen, als Rotterdammer vrij van Fries chauvinisme en als
rijksarchivaris te Leeuwarden volledig op
de hoogte van de Friese bronnen, heeft
zich voor die taak aangegord en ze tot
een goed einde gebracht. De levendige
taal en stijl, een paar werkelijk mooie
vondsten en het progressief ontbolsteren
en blootleggen van de echte geschiedkundige kern maken het lezen van deze doctorsthesis tot een waar genoegen.
Aan de oorsprong staat de roemrijke
strijd van de Friese kolonie te Rome tegen de Saracenen in 846, het verkrijgen
van bepaalde vrijheden van de paus voor
de Friezenkerk St. Michiels te Rome, het
overbrengen van een arm van St. Mag-
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nus naar de kerk van Harlingen in Friesland en het protectoraat sinds de XIe
eeuw door de paus verleend aan verscheidene volkeren, waardoor deze de
Romana libertas kregen. Op deze voortaan vaststaande gegevens heeft dan een
falsaris, zoals in de XIe eeuw meer gebeurde, een valse oorkonde van Karel de
Grote ontworpen, waarbij de Friezen
van alle onderdanigheid aan hogere heren werden ontheven. Aldus was de baan
voor een sterkgekleurde Friese geschiedschrijving ruim geopend.
Aan deze merkwaardige studie heeft de
auteur een bijdrage over het oudfriese
seendrecht toegevoegd, met nog zeven
bijlagen en een fotocopie van enige belangrijke stukken. M. Dierickx
Dr A. C. F. KOCH en Dr J. F. VRBRUGGEN, De Aneales Aldenburgenses. Over de gebeurtenissen in
Vlaanderen tussen 11 Juli 1302 en
25 April 1303. Tekstuitgave met
Lannoo, Tielt, 1953,
commentaar.
59 pp., 2 pl., Fr. 25.
In Augustus 1952 ontdekte Dr Koch,

stadsarchivaris te Deventer, dat het schutblad van een handschrift der stedelijke
bibliotheek een blad was uit de annalen
van de abdij van Oudenburg bij Brugge,
met nieuwe gegevens over de periode na
de Guldensporenslag. Samen met Dr Verbruggen, die een uitstekende technische
studie maakte van die beroemde veldslag,
publiceert hij hier de Latijnse tekst met
het facsimilé en de vertaling van die twee
bladzijden. Daarop volgt een uitvoerige
commentaar van de gebeurtenissen na
Groeninge, rond de nieuwe gegevens van
het handschrift. M. Dierickx

DANIEL-ROPS, L'Eglise de la Cathédrale et de la Croisade. — Arth.
Fayard, Parijs, 1952, 830 pp.
Na de Kerk van de apostelen en van
de martelaren, en de Kerk ten tijde der
barbaren, behandelt Daniel-Roes in dit
derde deel van zijn Histoire de rEglise
du Christ de Kerk in haar volle bloei van
1050 tot 1350. Hij kon werkelijk geen
betere titel kiezen dan L'Eglise de la Ca-

thédrale et de la Crolsade.
Het is een groot genoegen de uitste-

kend gedocumenteerde historicus met de
rijke kunstenaarsgaven op zijn tocht door
die driehonderd jaar geschiedenis van de
Kerk te volgen. Terecht schrijft hij dat
het christelijke geloof aan Europa toen
een diepe eenheid gaf. Deze Europese
geest kwam tot uiting in de internationale
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reizen en bedevaarten, in het kiezen van
pausen en orderoversten, in de geestesstromingen en aan de universiteiten, en
misschien nog het meest in de kruistochten. Het hoofdstuk over St Bernardus is,
zoals dat over St Augustinus in het begin van het tweede deel, zeer geslaagd.
De auteur heeft een bijzonder talent om
de markante persoonlijkheden sprankelend
van leven uit te beelden, een Gregorius
VII en Innocentius VII, een St Dominicus, een St Franciscus en een Lodewijk de
Heilige. Maar hoe plastisch weet hij ook
niet de middeleeuwse pelgrimages, de
ridderslag en heel het concrete leven van
de middeleeuwer weer te geven. Afgezien
van de mooie en genuanceerde beschrij-

ving over de kruistochten heeft de auteur,
o.i. althans, het best de middeleeuwse
mentaliteit kunnen vatten en weergeven
in zijn grandioos hoofdstuk over de kathedraal.
Men heeft beweerd dat Daniel-Rops in
dit deel de Middeleeuwen heeft geïdealiseerd. Wie dit beweert, heeft zeker het
hele boek niet gelezen, want de auteur
geeft een juist beeld van de ruwe zeden
en van het verval van de clerus en de
religieuzen op bepaalde tijden. Maar wel
menen wij, dat Daniel-Rops beter dan
wie ook er in geslaagd is, de echte geest
misschien nog beter de atmosfeer van de
Middeleeuwen, vorm en gestalte te geven.
M. Dierickx

ROMANS EN VERHALEN

Wålter BREEDVELD, Hexspoor. — De
Fontein, Utrecht; Sheed El Ward,
Antwerpen, 1E1953, 320 pp.
Met deze roman bereikt Walter Breedveld een hoogte die tot nu door hem nog
niet bereikt was. De hoofdfiguur, die de
roman zijn naam geeft, staat ten voeten
uit, krachtig en levend, warm van menselijkheid getekend en het verloop zijner
zwakheid is met overtuigende deelname
beschreven. Ook het proces, waarin hij
gemengd raakt, is uitstekend beschreven,
al is dit er wat kunstmatig bijgehaald. De
Haenens, de familie zijner vrouw, zijn
minder gelukkig geslaagd; zowel zijn
vrouw als zijn zoon zijn min of meer caricaturen en overtuigen niet. Het is een
zeer zuivere katholieke roman, zoals er
niet zo heel veel geschreven worden en
waren alle bijfiguren even goed uit de
grondverf geraakt als Hexspoor zelf, dan
hadden we een modelroman voor ons liggen. Daarvoor echter is ook de houding
van Juffrouw Twenkel te onwaarschijnlijk. Alles bij elkaar een voortreffelijk
boek. J. v. H.
Erik WEST, Portret van een moordenaar.
Thijmfonds, den Haag, 1953, 220
pp., f 5.25 en f 2.50.
Een man die zich laat overhalen voor
een grote som gelds een moord te begaan.
Bang dat zijn opdrachtgevers hem zullen
verraden, vlucht hij naar zijn lang-verwaarloosd gezin. De angst voor ontdekking gunt hem er geen rust; in de hoop
de grens te kunnen bereiken, verlaat hij
zijn huis, doch, herkend, valt hij, na een
wanhopige schietpartij, stervensgewond
in de handen der politie.

Dit gegeven heeft Erik West tot een
levendig ert spannend verhaal weten te
verwerken. De angsttoestand van de achtervolgde, zijn wanhoop en wroeging, de
bezorgdheid van zijn vrouw die hem ondanks alles nog lief heeft, zijn weergegeven op een wijze die de lezer zal boeien.
Joh. Heesterbeek
Hendrik PRIJS, Het hart der Crèvecoeurs. r Heideland, Hasselt, 1953,
146 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
Evarist Pateen geraakt verliefd op
Adèle Crèvecoeur, dochter van een lijkkistenmaker, en zo belandt de gevoelige,
levendige Evarist in een handelszaak die
hem afstoot, bij een schoonvader die veel
zakelijker een lijk kan kisten dan de
schoonzoon .... Maar Everist leert het
vak uitstekend, hij leeft mee met al die
gevallen die hij te ,,kisten" krijgt, vanaf
de dappere huismoeder tot de publieke
vrouw.
Adèle en Evarist hebben drie kinderen,
Jo de uitbundige, Jan de geslotene — een
Crèvecoeur! --- en Angèle. Hier volgt het
beste deel van het boek: het wondere spel
van die familieverhoudingen, vooral van
de verhouding Jan-Angèle: hoe de jonge
zus haar stuurse broer weet te ontbqlsteren, ja te ontdekken. Angèle sterft en Jan
huwt met haar vriendin, die een tweede
Angèle is.
Het verhaal vliegt vooruit, levendig en
gezond zonder één enkele abnormale situatie. De psychologie is ruw geborsteld en
blijft, ook op haar beste momenten, te
fragmentair, ook in de taalkundige uitdrukking. Een boek zonder grote allure,
maar eerlijk en fris. Slechts zeer licht
zedelijk voorbehoud. J. Noë
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nabij het probleem van de honger in de wereld bestudeerd en de treurige gevolgen beschreven van de totale honger (gebrek aan calorieën)
en van de verschillende vormen van specifieke honger (tekort aan bepaalde bestanddelen van de voeding, zoals proteïnen, vitaminen, minerale zouten, enz.) 4 ) .
De schromelijke ongelijkheid op economisch terrein doet natuurlijk
haar weerslag voelen op het gebied van de gezondheid. In de meest
gevorderde landen bedraagt de gemiddelde levensduur,
de levenshoop bij de geboorte, zoals men thans zegt,
meer dan 65 jaar. China
en India bereiken daarvan niet de helft. In India zijn er jaarlijks meer
dan 30 sterfgevallen op 1000 inwoners, terwijl het sterftecijfer in de
meest gevorderde landen schommelt rond 9 op 1000. Op 100 kinderen
die er geboren worden, zijn er nog slechts 50 in leven op hun twintigste
jaar 5 ).
Met wat F. Perroux noemt „une économie infra-humaine" houdt in
de arme landen het gemis aan persoonlijke cultuur zeer nauw verband.
Als de Unesco spreekt over de noodzakelijkheid van de basisopvoeding,
fundamental education, — voor de kinderen en de volwassenen die
verstoken bleven van alle onderwijs, schijnt de taak zeer zwaar, want
meer dan de helft van de wereldbevolking is nog ongeletterd 8 ).
Die enkele gegevens volstaan om te bewijzen dat het met de sociale
kwestie, het probleem van de basisgoederen voor allen, — op wereldplan zeer tragisch gesteld is. Daarbij, ze is uiterst dringend. Want
de moeilijkheden van sommige onderontwikkelde landen worden nog
vergroot door een bevolkingsdruk die de rijkste landen niet kennen. J.
De Castro wijst er op dat in de meeste landen van Latijns Amerika en
Midden Afrika de onderbevolking remmend werkt op de economische
en culturele vooruitgang 7 ) , maar in andere gebieden weegt de aangroei
van de bevolking zeer zwaar op de voorhanden levensmogelijkheden. In
India en Pakistan b.v. is de bevolking gedurende de twintig laatste
jaren met 100 millioen gestegen; in 1650 bedroeg de bevolking van
Europa 100 millioen, en datzelfde getal geeft de groei aan van de
bevolking van Europa (met Rusland) van 1925 tot 1950. De demografen wijzen er op dat de economische ontwikkeling van de arme landen
trager vordert dan de vooruitgang in zake geneeskunde en hygiëne,
hetgeen wegens een snelle verlaging van de moraliteit en een hoog
blijvende nataliteit, de bevolkingsaangroei sterk bevordert en dus een
geweldige economische expansie vereist. Vandaar de dringende vraag,
hoe het evenwicht tussen demografische en economische ontwikkeling
moet bereikt worden.
4) J. de Castro, Géopolitique de la faim, Parijs, 1952, blz. 49-93. Cfr. A. Van
Houtte, Het voedingsvraagstuk in de wereld. K.C.T. Streven 1952, blz. 219-229;
325-333.
5) S. Chandrasekhar, Les problèmes Démographiques dans l'Inde et le Pakistan,
Parijs, 1950, blz. 14.
8 ) G. Zeegers, De Unesco en de missie (voordracht op de Missiologische week te
Nijmegen, April 1953) . Zie ook P. Ruys, Basis- Opvoeding, K.C.T. Streven, 1953,
nr 11-12, p. 466 ss.
7 ) J. de Castro, Les problèmes de l'alimentation en Amérique du Sud,
Parijs, 1950,
blz. 9.
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onze subjectieve cultuur betrekken, komen ons toe uit de objectieve
cultuurschat die de vorige geslachten ons hebben overgemaakt. Maar
de mensheid, die een eenheid is over de tijd heen, krijgt ook meer en
meer de vastheid van een sociaal geheel in de ruimte. De ontwikkeling
van de communicatiemiddelen bevrijdt de volken uit hun uiterste verspreiding en hun gedwongen afzondering. Daarbij, het is een feit dat
de economie internationaal is geworden. Meer nog, de staten zijn niet
in staat om voortaan voor hun leden de veiligheid en de vrede te verzekeren zonder een sterk georganiseerde internationale gemeenschap.
De realisatie van al de waarden van de objectieve cultuur, die in staatsgemeenschap moeten tot stand gebracht warden voor de volledige subjectieve cultuur van de burgers, is niet meer denkbaar zonder een ruime
deelname aan het stoffelijke en geestelijk leven van de mensheid en aan
de zo gevariëerde goederen die over de wereld verspreid liggen.
De moralisten plachten de staat te beschouwen als een volmaakte gemeenschap, die voorzien is van al de nodige middelen om in te staan
voor de algehele subjectieve cultuur of, zoals Sint Thomas zegt, voor de
volledige menselijke volmaking van de burgers. De staat is niet meer
een volmaakte gemeenschap, in zover voortaan zijn eigen middelen
ontoereikend zijn om aan zijn leden hun volle ontplooiing te verzekeren,
zoals deze thans mogelijk wordt door de vooruitgang van de beschaving
en door de vruchtbare samenwerking van alle volken. Met andere
woorden, alle staten zijn geroepen om samen te werken aan het algemeen welzijn van de mensheid of, concreter, aan de verwerkelijking van
al de waarden van de objectieve cultuur in dienst van de subjectieve
cultuur van alle mensen. Ze moeten dus hun particuliere belangen
ondergeschikt maken aan het algemeen welzijn van de mensheid en hun
onafhankelijkheid en hun souvereiniteit onderwerpen aan de wet van de
internationale gemeenschap. Het begrip souvereiniteit wordt nog veel te
dikwijls misbruikt om het egoïsme van de volken te verdedigen. Reeds
in zijn eerste wereldbrief, Summi Pontif icatus, heeft Pius XII tegen dat
misbruik gereageerd: „Alhoewel het menselijk geslacht, krachtens de
natuurlijke orde die door God gevestigd is, verdeeld is in sociale groepen, in naties of staten, is het nochtans door wederzijdse zedelijke en
juridische banden verenigd in een grote gemeenschap, gericht naar het
welzijn van alle naties en beheerd door speciale wetten die haar eenheid
beschermen en haar voorspoed ontwikkelen. Welnu, wie ziet niet in dat
de thesis van de absolute autonomie vara de staten openlijk indruist
tegen deze eminente en natuurlijke wet of, beter gezegd, haar radicaal
loochent, omdat ze de stevigheid van de internationale betrekkingen
overlaat aan de willekeur van de regeerders en elke mogelijkheid van
werkelijke eenheid en van vruchtbare samenwerking met het oog op het
algemeen belang uitsluit?"
Vroeger zei men dat de staten op internationaal plan een negatieve
verplichting hadden, nl. dat ze rechtstreeks niets mochten doen tegen
de ontwikkeling van de internationale gemeenschap. Thans eist de feitelijke evolutie veel meer. De ontwikkeling van de economie, de beveiliging van de vrede, de vooruitgang van de beschaving hebben onder de
volken zulk een wezenlijke solidariteit verwekt, dat de staten zich niet
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tevens geestelijk en stoffelijk is, --- esprit incarné, — behoort het gebruik van de stoffelijke goederen tot die onontbeerlijke middelen. We
moeten dus de stoffelijke dingen gebruiken, het is onze persoonlijke
plicht. Als we moeten, mogen we ook: het is ons persoonlijk recht. Dat
gebruiksrecht is zo primordiaal dat het, volgens Pius XII, op geen
enkele wijze kan opgeheven worden, ook niet door andere zekere en
erkende rechten op de goederen, zoals het eigendomsrecht. Het gebruiksrecht is het doel, waaraan het eigendomsrecht als middel ondergeschikt is. Een middel kan nooit losgemaakt worden van zijn doel, het
is dus relatief en heeft enkel zin in zover het dienstbaar is aan het doel.
De paus besluit daaruit dat het eigendomsrecht moet onderworpen
blijven aan de natuurlijke bestemming van de goederen, dat het niet
onafhankelijk kan gemaakt worden van het eerste en fundamenteel
gebruiksrecht en dat het dus overeenkomstig zijn doel de uitoefening
van het gebruiksrecht van ieder en allen werkelijk moet dienen. In
dezelfde rede past de paus dat beginsel toe op het economisch leven van
de staat: „De nationale economie is de vrucht van de samenwerking
van de burgers en kan dus ook geen ander doel hebben dan zonder
onderbreking de stoffelijke voorwaarden te verzekeren, waarin het persoonlijk leven van de burgers zich ten volle kan ontwikkelen. Als dat
doel duurzaam bereikt wordt, zal men een economisch rijk volk hebben,
omdat dan volgens Gods inzichten het algemeen welzijn en bijgevolg
het persoonlijk recht van allen op het gebruik van de aardse goederen
verwerkelijkt worden". Hetzelfde beginsel moet de economische verhoudingen beheersen op internationaal plan. In zijn Kerstboodschap van
1941 zei de paus: „Op het domein van een nieuwe organisatie, berustend op de zedelijke beginselen, is er geen plaats voor enge, egoïstische
berekeningen, die er op gericht zijn de economische rijkdommen en de
goederen van algemeen gebruik in te palmen, zodat de van nature
minder begunstigde naties er van uitgesloten blijven. In dat verband is
het voor ons uiterst troostend, dat de noodzakelijkheid van een deel,name van allen aan de goederen van de aarde bevestigd wordt zelfs
door de landen die, in de toepassing van dat beginsel, zouden behoren
niet tot de categorie van hen die ontvangen maar wel van hen die
geven".
De deelname aan de economische goederen is wezenlijk een internationale kwestie, daar het gebruiksrecht toekomt aan elke mens en aan
alle mensen. Ten andere, die providentiële bestemming van de goederen
wordt als een classieke titel ingeroepen om de kolonisatie te billijken.
In die zin lezen we in het Handboek van internationale moraal: „De
Schepper, die de goederen der aarde over de streken en volken van de
aarde heeft verdeeld, heeft ze daarom niet minder in dienst van de
gehele mensheid gesteld. Het plan van de Voorzienigheid moet geëerbiedigd worden en de onderscheidene mensengroepen hebben het recht
niet te menen dat de voordelen en rijkdommen, die de door hen bewoonde gebieden bevatten, uitsluitend voor hen bestemd zijn. Er moet
daarom onder de volken een eendrachtige en vruchtbare arbeidsverdeling worden toegepast, die de hulpbronnen van elke streek ter beschikking stelt van alle leden van het mensdom. Het goddelijk plan wordt
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miskend, het mensdom beroofd van wat hem toekomt, wanneer door
onvermogen, achteloosheid of luiheid, de achterlijke volken nalaten de
schatten van hun bodem te ontginnen. Zolang er geen orgaan is ingesteld met de taak deze wanorde te herstellen, heeft elke staat, mits hij
er de wil en de middelen toe bezit, het recht deze taak op zich te nemen
en desnoods aan de inlandse regering de rechten te ontnemen welke
deze blijkbaar niet tot het gemeenschappelijk welzijn van alle volken
kan aanwenden" 9 ) .
Het is duidelijk dat thans diezelfde universele bestemming van de
goederen eist, dat de rijke volken hun overvloed ter beschikking zullen
stellen aan de arme landen, die er zulk een dringende behoefte aan
hebben. Zoals het eigendomsrecht een individueel aspect vertoont, maar
tevens een sociaal karakter heeft krachtens het algemeen gebruiksrecht,
zo heeft ook het recht dat een volk op zijn rijkdommen bezit een nationaal aspect, maar eveneens een internationaal karakter krachtens de
eisen van het algemeen welzijn van de mensheid.
Men zou zelfs de vraag kunnen stellen of in veel gevallen de rijke
landen tegenover de arme landen niet gehouden zijn door een plicht van
restitutie. J. de Castro tracht in zijn werk Géopolitïque de la [aim aan
te tonen dat de grote gebieden van endemische honger juist de koloniale gebieden zijn (politiek of economisch) , waarin de grote eigendommen, de organisatie van de monocultuur en de lage lonen de oorzaak zijn van de huidige ellende. In zijn requisitorium tegen de misdadigheid van kolonialisme en imperialisme wordt wellicht het wetenschappelijk vocabularium gestoord door de mooie passie, waarmee hij
de belangen van de door honger geteisterde massa verdedigt. Maar,
en hier citeer ik nogmaals het Handboek van internationale moraal,
„de geschiedenis zowel van het heden als van het verleden getuigt van
de minder onbaatzuchtige motieven, die de beschaafde volken tot hun
handelwijze bewogen en men zou, bij het overwegen van de gruwelen
en de rooftochten die bijna alle koloniale ondernemingen in hun oorsprong hebben bevlekt, gaan twijfelen aan de goede zijden van een
instelling, die zo gruwelijk is misbruikt" 10) . Is het niet uit een fijnzinnig
rechtvaardigheidsgevoel dat in de internationale discussies de onderontwikkelde landen heftige verwijten richten tot de rijke volken, een
betere verdeling van de goederen eisen en opkomen tegen de zelfzuchtige houding van de landen, die liever hun anticonceptionele techniek
meedelen dan een deel van hun rijkdom?
Maar het volstaat niet altijd te geven van zijn rijkdom of zijn overvloed. Het gebruiksrecht van allen kan zwaardere offers vergen. Sint
Thomas zegt dat men in geval van uiterste nood de plichti heeft te
geven, niet enkel van zijn overvloed, maar zelfs van het noodzakelijke.
Die plicht geldt niet alleen voor de interindividuele betrekkingen, maar
ook voor de relaties onder groepen. Men moet de internationale verantwoordelijkheid niet onderschatten tegenover landen, zoals b.v. India,
waar de ellende zo verschrikkelijk is dat 50% van de kinderen veroordeeld zijn te sterven voor ze hun 20e jaar bereiken!
—

—

9) Code de morale internationale. Nouvelle synthèse. Brussel, 1951, blz. 68.
10) Code de morale internationale, blz. 70.
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Die stevige richtlijnen van F. Perroux en M. Byé zouden de leidraad
moeten worden voor de werking van de UNO 12) .
Met de problemen van de productie en van de verdeling der goederen
houdt het vraagstuk van de betere verdeling der bevolking over de verschillende gebieden van de aarde nauw verband. Inderdaad, het migratierecht berust fundamenteel op het gebruiksrecht. Het is ten andere op
die basis dat Pius XII in zijn brief van 24 December 1948 aan de
bisschop van Cincinnati de belangen verdedigt van hen die hun land
verlaten om reden van revolutie, honger of werkloosheid: „Het natuurrecht zelf, niet minder dan het gevoelen van menselijkheid, eist dat ze
over de mogelijkheid zouden beschikken om te emigreren, want de
Schepper van alle dingen heeft de goederen beschikt voor het welzijn
van allen. Zo de aarde hier en daar het nodige biedt om een grote
menigte te voeden, mag de souvereiniteit van elke staat, hoe eerbiedwaardig ze ook is, niet zo op het voorplan geplaatst worden, dat zonder
rechtvaardige en redelijke oorzaken de toegang zou geweigerd worden
aan vreemdelingen zonder bestaansmiddelen, die mensen zijn van goede
zeden en geen gevaar opleveren voor het openbaar nut, beschouwd
zoals het behoort". Reeds in zijn Pinksterboodschap van 1941 had de
paus beroep gedaan op hetzelfde beginsel, toen hij het recht van de
gezinnen op levensruimte bevestigde en betoogde dat God de oppervlakte van de aarde heeft opengelegd voor het gebruik van allen.
„Bovendien kan de beschaving onder de verscheidene takken van de
grote mensenfamilie niet verspreid worden zonder een voortdurende
wederkerige uitwisseling van stoffelijke goederen en geestelijke waarden. Deze vruchtbare wisselwerking kan op haar beurt niet bestaan
zonder een ruim en gemakkelijk verkeer van mensen en goederen over
de wereld. Geen staat mag dit verkeer krachtens zijn souvereiniteit
geheel verhinderen. Het is hem ongetwijfeld niet verboden aan de uittocht of de toelating van migranten de voorwaarden te verbinden, die
door de zorg voor de belangen waarover hij moet waken, worden voorgeschreven. Maar zijn politiek moet op dit terrein steeds rekening houden met de hogere eisen van het algemeen welzijn van de mensheid" 13) .
De migratie stelt heel wat zedelijke problemen.
Het land van herkomst moet aan zijn emigranten een degelijke voorbereiding verzekeren. Zulks geschiedt het best door subsidiëring van
vrije initiatieven, die rekening houden met het ideologisch pluralisme.
In Nederland, waar het migratievraagstuk scherp gesteld wordt, organiseren de standsorganisaties cursussen voor aspirant-emigranten en
daarin wordt hun een zedelijke en godsdienstige vorming gegeven die
aangepast is aan de speciale omstandigheden waarin ze zullen leven en
aan de gevaren waaraan ze zullen blootgesteld zijn, terwijl men hun ook
de taal aanleert die ze zullen nodig hebben voor hun sociale vooruitgang
en voor de verdieping van hun godsdienstig leven.
De staat van bestemming moet onder zijn burgers en de immigranten
12) M. Bye, L'aide aux pays insuff isamment développés,
blz. 231-247.
13) Code de morale internationale, blz. 47.
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een klimaat van wederzijdse sympathie tot stand brengen. F. Nourrissier en A. Pillepich 14) wijzen er op dat men de vage notie van assimilatie beter zou vervangen door het meer genuanceerd begrip „enracine
ment", waarvan ze de realisatie en de methoden beschrijven. Het komt
er op aan dat de immigranten geleidelijk vastgroeien in een hartelijke
reciprociteit met de inwoners, zonder dat ze daarvoor de zin en de
rijkdom van hun verleden moeten prijsgeven.
Daar de migratie internationale problemen doet oprijzen, is het niet
te verwonderen dat de UNO er zich mee inlaat. De bevolkingscommissie heeft een programma ontworpen van internationale samenwerking
op het gebied van migratie. Dat programma omvat hoofdzakelijk de
volgende maatregelen: deelname aan de verwezenlijking van de migratiepolitiek (studies over de migraties en hun verband met demografische, economische en sociale factoren, inlichtingen door technische tijdschriften, documentatie over de juridische en sociale toestand van de
migranten in de verschillende landen) , technische en financiële internationale hulp voor de migratie, bescherming van de migranten in hun
hoedanigheid van arbeiders (internationale normen) , en in hun hoedanigheid van vreemdelingen (richtlijnen die door de activiteit van regeringen en privé-instellingen de verbetering van de levensvoorwaarden
van de migranten beogen) , hulp voor de gezinnen van de migranten die
achterblijven in het emigratieland, sociale en culturele integratie van de
immigranten (door publicatie van brochures die de functionarissen, de
sociale werkers en de belangstellende personen voorlichten ) . Die internationale samenwerking is nodig, daar bilaterale accoorden niet volstaan. De ontworpen maatregelen schijnen er op gericht te zijn eerst en
vooral een hulp en een aanvulling te worden voor de regeringen en de
bestaande organisaties. Dat is de goede weg. Want hier zoals elders
geldt het onwrikbaar beginsel, dat Pius XI in Quadragesimo Anno
onderlijnde: een hogere gemeenschap heeft niet het recht zich initiatieven toe te eigenen die door enkelingen of kleinere groeperingen kunnen
behartigd worden.
Als katholieken mogen we het apostolisch perspectief van de migraties niet voorbijzien. Het is een feit dat het oude Frankrijk door zijn
emigranten een stevig katholicisme heeft geplant in Canada en dat de
armoede van hun eigen land voor de Ieren een aanleiding was om het
katholiek geloof in de Engels sprekende landen te verspreiden. Zo
wordt thans in Nederland, onder de kranige leiding van Mgr Hanssen,
de emigratie opgevat als een doelmatig middel om de Kerk te verbreiden
in de andere werelddelen. In dat verband moeten we even wijzen op
een speciaal en onvervangbaar apostolaat van onze katholieke intellectuelen: de onderontwikkelde landen van Afrika, Azië en Latijns Amerika staan open voor hun technische en wetenschappelijke hulp en voor
de weldaad van hun apostolaat. Men kan niet genoeg de nadruk leggen
op de noodzakelijkheid van ondernemingen die, zoals de Alma in Nederland, de belangstelling van onze universitaire opwekken voor de
missielanden. (Wordt vervolgd
)

14)

F. Nourrissier et A. Pillepich, Enracinement des immigrés, Parijs, 1951.

Het verwachten
door DR J. M. KIJM S.J.

ET verwachten behoort tot ons bestaan; wat wij doen, steeds
treedt ook het verwachten erin. De blik die wij op iets richten, de
hand die wij naar iets uitstrekken, de stap die wij vooruit zetten, het
zijn uitingen van verwachten, dat vol durf bezit neemt van het begeerde
goed. Maar ook de blik die wij afwenden, de hand die wij terugtrekken,
de stap achteruit, zijn uitingen van een verwachten, zij het nu in de
vlucht voor een bedreiging. Het verwachten, dat zozeer ons bestaan
vervult, verdient de aandacht van de psycholoog, meer dan uit de handboeken der psychologie blijkt.
Hoe verschijnt ons het verwachten? Stellen wij ons voor, dat wij een
wetenschappelijke voordracht bijwonen. Wij hebben een plaats gevonden op de enigszins harde stoel; tegen onze rug voelen wij de leuning;
langs het hoofd van onze voorbuur kijken wij naar de spreker. Vaag
horen wij het geroezemoes van de straat en de zwakke geluidjes uit de
zaal. Soms flitst nog even iets door ons heen van het gesprek, dat wij
zojuist met onze buurman voerden, Maar dit alles verwekt voorlopig
slechts geringe storingen in ons luisteren naar de spreker. Of het zo zal
blijven, hangt ervan af, of hij ons weet te boeien, of hij onze aandacht
weet vast te houden. Hij zal die moeten vasthouden, want nu geven wij
hem onze aandacht, of anders gezegd: wij treden hem tegemoet met
belangstelling. Wij weten, dat hij in de volgende drie kwartier een min
of meer afgeronde toespraak zal houden over een onderwerp dat voor
ons van belang kan zijn. Wij weten, dat hij dit niet in één ogenblik kan
meedelen, maar dat die mededeling ontwikkeld moet worden. Van het
begin af is hij dat geheel aan het opbouwen; iedere zin, ieder woord
vormt er een onderdeel van. Vanaf zijn eerste woord, of eigenlijk al
vanaf het ogenblik waarop wij de aankondiging ontvingen met de titel
van deze voordracht, bezitten wij iets van het geheel, maar wij bezitten
dit slechts fragmentair. Wij maken de ontwikkeling van het geheel
mee; bij het laatste woord zal deze worden afgesloten. Dan zullen wij
terloops nog aan het gesprokene denken; in een gesprek zal het wellicht
even genoemd worden. Na verloop van tijd is het echter weer uit onze
gezichtskring verdwenen.
Zojuist is de term „fragmentair" gebruikt; het is van belang op de
betekenis ervan in dit verband nader in te gaan. Wanneer iemand mij
honderd gulden schuldig is en hij komt mij vandaag vijftig gulden beta-
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len, dan heb ik een deel van mijn honderd gulden in handen, ik bezit
deze honderd gulden fragmentair. Is het zo gesteld met ons bezit van
hetgeen de spreker ons heeft mee te delen? Voegt ieder woord, iedere
zin, die hij spreekt, weer een deeltje toe aan hetgeen wij bezitten, totdat
het geheel is voltooid? Dit gebeurt ook, maar het is niet alles wat gebeurt, en eigenlijk niet het voornaamste.
Vanaf onze eerste kennismaking met deze voordracht bezitten wij op
een of andere wijze het geheel; vanaf het begin bezitten wij een vaag
en vormeloos beeld van het geheel. Naarmate de lezing voortgaat en
wij meer in handen krijgen aan gegevens, wijzigen wij dit alomvattend
beeld. Ieder nieuw onderdeel, dat wij vernemen, maakt het beeld van
het geheel voor ons scherper omlijnd en duidelijker gestructureerd.
Soms ook dwingt zo'n nieuw onderdeel ons om ingrijpende veranderingen aan te brengen, omdat de spreker het geheel anders ontwikkelt dan
wij verwacht hadden.
Wat wij bij het vernemen van een bepaalde zin beleven, is dus meer
dan er aan feitelijke inhoud in deze zin op zich genomen vervat ligt.
Mijn actuele beleving draagt ook nog in zich een verwachting en een
herinnering. Van die herinnering kan men de inhoud vrij nauwkeurig
aangeven; deze bestaat vooral, zij het ook niet uitsluitend, uit hetgeen
wij in de voorafgaande momenten van deze voordracht vernamen. Met
betrekking tot de verwachting is het veel moeilijker om de inhoud aan te
geven. Deze verwachting is gericht op het geheel, dat wij geleidelijk
voor onszelf ontwikkelen en in verband daarmee op de onderdelen die
aansluiten op het reeds gebodene terwijl zij tegelijk passen in dit geheel.
Gewoonlijk betreft het hier slechts vage vermoedens, die men moeilijk
onder woorden zou kunnen brengen; maar dat wij toch werkelijk steeds
enigszins voor zijn bij hetgeen wij feitelijk reeds vernamen, blijkt bij de
onverwachte wending of bij de onderbreking van de voordracht. De
feitelijke inhoud van de actuele mededeling is gehuld in een nevel; dit
doorleven wij in ons verwachten.
De vergelijking met een nevel kan misverstaan worden. Men zou erin
kunnen zien een statisch gegeven, zoals de dampkring die de aarde
omhult. Zo is het in ons geval niet. Het „meer" in ieder nu, waarop
thans onze aandacht is gevestigd, is een belofte welker inhoud niet
duidelijk is, het is niets anders dan verwijzing-naar, dynamisch. De
vaagheid van de geheimzinnige rijkdom, die achter de feitelijke inhoud
van dit nu voor ons verborgen ligt, lokt ons mee. De onvoltooidheid en
le onzekerheid van dit nu drijft ons verder naar de beleving van de
-voltooiing en naar het uiteindelijke zekere bezit.
Met opzet spreken wij hier van onzekerheid. Wij zijn immers wel vol
,
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verwachtingen de spreker tegemoet getreden, maar zal hij onze verwachtingen weten te bevredigen? Zal hij ons een geheel bieden, dat ons
inderdaad verrijkt? Zolang deze voordracht niet is beëindigd, bestaat
de kans, dat wij teleurgesteld zullen worden. Wij lopen de kans, dat
ons het goede waarop wij hoopten zal worden onthouden en dat wij op
dit uur zullen moeten terugzien als tijd die niet alleen nutteloos voorbijging, maar waarin zelfs een spel met ons werd gespeeld, omdat eerst
een hoop in ons is gewekt welke later vernietigd werd. Voortdurend
bestaat de mogelijkheid, dat wij bedrogen zullen uitkomen. Het nu
houdt wel een belofte in, maar ook een bedreiging. De inhoud van ons
verwachten is dat mengsel van belofte en bedreiging.
Dit samengaan van belofte en bedreiging verwekt in ons een eigenaardige spanning. Het is een spanning die ons prikkelt en activeert.
Verwachten is uit-zien-naar, zoals het Latijnse woord expectare zo
fraai uitdrukt. Het verwachten maakt ons actief, of liever het is actiefzijn, omdat het betekent een op onze qui-vive zijn voor wat komen gaat,
een gereed zijn om het nog onbepaalde op te vangen van waar het ook
komen zal. In ieder verwachten ligt iets van hetgeen de schildwacht in
de frontlinie doet, die in de duisternis de wacht houdt. Van overal kan
iets komen; hij is gespannen op alles. Bij het minste gerucht zal zijn
„qui-vive" klinken.
Wij houden van deze prikkelende spanning der verwachting meer
nog dan van het veilige, rustige bezit. Het verlangen is voor ons zoeter
dan het hebben. Zodra wij het bezit verworven hebben, zien wij weer
vooruit in nieuw verwachten. Hoe sterker wij leven in het verwachten,
hoe moeilijker het voor de spreker is onze aandacht te boeien. Want
wanneer in de loop van zijn rede het moment is bereikt, waarin onze
onzekerheid omtrent dat wat nog komen gaat minimaal geworden is,
omdat de spreker over zijn hoogtepunt heen is, vermindert ons verwachten omtrent zijn voordracht en de gedachte aan volgende gebeurtenissen begint ons bezig te houden. Wil de spreker onze aandacht tot
het einde toe boeien, dan dient hij het hoogtepunt van zijn betoog zo
dicht mogelijk bij het slot te leggen en belangrijke bouwstenen van het
geheel tot het laatste ogenblik te bewaren.
Intussen worstelt de spreker, die zijn gehoor een bepaalde gedachte
tracht bij te brengen nog met een andere moeilijkheid. Zijn toehoorders
treden hem wel tegemoet met een zekere belangstelling voor wat hij
heeft mee te delen, maar de verwachting van het gehoor besluit ook in
zich een voortdurende praesumptie van het geheel dat nog voltooid
moet worden. Bovendien heeft deze praesumptie bij iedere toehoorder
een eigen aard. Wat men vaag vermoedt te zullen vernemen, is ge-
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Stellen wij ons voor, dat wij op reis gaan. Wij staan op het perron en
wachten op de trein. Over vijf minuten moet de trein binnenkomen. Wij
verwachten de trein. Waarschijnlijk lopen we heel kalm wat op en neer
of leunen rustig ergens tegen. Die trein komt wel. Het kan gebeuren,
dat de trein over tijd is, maar zoiets is een uitzondering. En zouden wij
juist deze uitzondering treffen, dan is er toch niets aan te doen. Er zal
wel een trein komen. Het is voor ons een feit, dat gewoonlijk op een
bepaald tijdstip plaats vindt en waarop wij rekenen, enigszins zoals wij
erop rekenen dat 's morgens de zon opgaat. Dit feit is niet gehuld in die
sfeer van onbepaaldheid, welke wij bij ons voorgaande geval opmerkten. Dit feit hoort thuis in een reeks feiten, welke buiten ons bereik,
buiten onze invloedssfeer ligt. Op een zeker ogenblik zal die reeks in
contact komen met ons bestaan. Het enige, wat wij kunnen en moeten
doen, is kennis nemen van het verloop in die reeks feiten en daaruit
opmaken, hoe wij het contact tot stand kunnen brengen. Dat wil zeggen, wij moeten in het spoorboekje kijken, hoe laat de trein aankomt en
zorgen dat wij op het juiste tijdstip op het goede perron staan. Hier
vindt geen samenspel plaats, waaruit geleidelijk onze toekomst vorm
krijgt. Het is duidelijk, dat voor degene die zo het station binnengaat
nauwelijks sprake is van verwachten.
Niet altijd is dit gebeuren echter voor ons zo geweest, en wanneer
wij rond ons zien bemerken wij al spoedig, dat het voor vele reizigers
ook nu niet zo is. Wij merken daar mensen op, die met aandacht aankondigingen bestuderen of die een spoorwegbeambte vragen of zij
werkelijk op dit perron hun trein kunnen verwachten. Wij zien hen
naar de stationsklok kijken, hun horloge gelijk zetten, de spoorbaan
langs turen of de trein nog niet komt; wij zien hen onrustig heen en
weer lopen, nog eens naar de klok kijken, en wanneer enkelen hun
koffers pakken en aan de rand van het perron gaan staan zijn zij er
onmiddellijk bij om dat voorbeeld te volgen. Deze mensen — wij weten
het uit eigen ervaring, uit de tijd toen een reis nog iets bijzonders voor
ons was, --- deze mensen leven mee met die trein; die trein kan voor
hen elk ogenblik komen, die trein kan verongelukken, die trein brengt
hen naar familie of naar een goede vriend. De trein is werkelijk hun
trein; zij halen deze als het ware naar zich toe, en zij zijn vol vragen:
hoe lang de trein zal zijn, hoe vol, hoe snel. Hun verwachten gelijkt
inderdaad op het verwachten, dat wij in het voorgaande voorbeeld
beschreven. De aard van het verwachten hangt blijkbaar niet op de
eerste plaats af van hetgeen als feitelijk gebeuren zal plaats vinden,
maar van de betekenis die dit gebeuren voor ons nu heeft.
Zoals wij onverstoord op het perron staan, rustig pratend over de
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nieuwtjes van de dag, onverschillig voor de trein, om er straks bedaard
op af te stappen, zo kunnen er ook mensen zijn, die een lezing bijwonen,
onverstoorbaar en zonder spanning, omdat zij het al zo vaak hebben
meegemaakt en wel weten wat daar beweerd wordt. De voordracht laat
hen onverschillig, en de spreker zal voor een heftige verrassing moeten
zorgen om hun aandacht te trekken en hun belangstelling en verwachten te wekken, zoals dat op het station zou gebeuren, wanneer plotseling door de luidsprekers een gejaagde stem zou meedelen, dat de trein
gederailleerd was en er maatregelen genomen zouden worden om de
reizigers op een andere wijze te vervoeren.
Blijkbaar moet de toekomst voor ons iets onberekenbaars hebben om
een gespannen verwachten te kunnen verwekken, en dat onberekenbare
moet voor ons belangrijk zijn, zodat wij het zouden willen berekenen.
Zo is het verwachten een houding, als van iemand die gereed staat voor
één sprong. Een gespannen staan, een terughouden van de daad waarvoor men gereed is, omdat men weet te bestaan in het krachtveld van
vele invloeden, die onze eigen expansiemogelijkheden limiteren.
Het verwachten moet men dus niet zien als het pendant van het zich
herinneren, alsof het was een kennis nemen van een reeks feiten welke
voor ons liggen in een eindeloos perspectief dat steeds meer vervaagt.
De situatie van de geroutineerde reizigers heeft gelijkenis met het zich
herinneren, maar in dit geval is er van verwachten nauwelijks sprake.
Het echte verwachten is iets geheel eigens, wezenlijk verschillend van
het zich herinneren.
In zijn studie over de doorleefde tijd heeft E. Minkowski vanzelfsprekend ook aandacht geschonken aan het onderwerp, dat ons thans
bezighoudt 1 ) . Hetgeen hij zegt over „1'attente" wijkt echter belangrijk
af van onze voorgaande beschouwing. Het is belangwekkend hier iets
uit zijn verhandeling weer te geven, omdat wij aldus een nieuw phaenomeen leren kennen, dat zich ongeveer verhoudt tot het door ons beschreven verwachten als het inprenten tot het zich herinneren. Bij zijn
beschouwing heeft Minkowski waarschijnlijk gebruik gemaakt van persoonlijke ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, ervaringen die,
zoals herhaaldelijk uit zijn werk blijkt, ingrijpende invloed op hem
hebben gehad. Als voorbeeld van het verwachten spreekt hij ons van
het staan voor een onmiddellijk dreigend levensgevaar. „En présence
d'un danger imminent, nous l'attendons, figés sur place, comme paralysés par la terreur" 2 Niet ieder kan zo'n voorbeeld uit eigen ervaring
) .

1) E. Minkowski, Le temps vécu. Etudes phénoménologiques et psychopathologiclues. Paris, 1933.
2) a.w., blz. 81.
8

114

HET VERWACHTEN

naleven, maar het is ons toch niet geheel vreemd; iedere ervaring van
schrik heeft er iets van. Wat allereerst opvalt bij dit verwachten, is de
paralysering van het subject. Het subject gaat niet zijn toekomst tegemoet, maar deze toekomst komt op hem af. Men wordt overweldigd en
kan nog slechts afwachten wat gaat gebeuren. Die volstrekte machteloosheid is beangstigend; er ligt iets in van het sterven. De tijdstructuur
is in deze beleving anders dan bij het verwachten, zoals wij dit boven
beschreven. In dit geval domineert volkomen dat wat komen gaat; men
beleeft niet een nu van waaruit men naar zijn toekomst gaat, maar een
toekomst die dreigt het nu te worden. Kenmerkend voor deze toekomst
is, dat zij gevormd wordt door een onontkoombaar gevaar, en deze
onontkoombaarheid hangt samen met de onmiddellijkheid van de bedreiging.
Deze ervaring vormt een grensgeval van het vroeger beschreven verwachten. Wij missen hier de onzekerheid. Alleen de overweldigende
bedreiging kan ons aldus tegemoet treden. In iedere andere ervaring
ligt openheid naar een toekomst, waarheen wij ons kunnen wenden.
Ook in het meest directe omgaan met onze omgeving in ieder waarnemen ligt een verwachten. Maar dit verwachten heeft niet de aard van
de schrik, maar het gelijkt op het verwachten dat wij ervaren in de ontmoeting met onze medemens, Is zelfs al ons verwachten uiteindelijk niet
gericht op de ontmoeting van een persoon? Zeker is het onjuist, datgene
waarop ons verwachten is gericht zonder meer aan te duiden als object.
In het verwachten heeft men te doen met een tegenspeler, die een
zekere eigenzinnigheid en onberekenbaarheid vertoont. Hierop berust
de onzekerheid die zo karakteristiek is voor het verwachten.
Verwachten houdt in, dat men moet wachten en in onzekerheid moet
blijven. Dit zich gereed houden voor wat komen gaat is moeilijk gedurende enige tijd vol te houden. Het is gemakkelijker om iets te doen,
dan zich in afwachtende houding open te stellen. Het verwachten i n
deze vorm eist zelfbeheersing. Onder deze titel kennen wij het als ee n
van de belangrijkste programmapunten van de opvoeding.
Aan het kind leert men de toekomst in zijn nu te betrekken. De beloning als opvoedingsmiddel heeft een dubbel effect: enerzijds regelt me n
er het actuele gedrag door, anderzijds en onafscheidelijk met het voorgaande verbonden leert men het kind zich uit te heffen boven het nu en
zich te gedragen in functie van zijn toekomst. De feestelijke gebeurtenissen, waarnaar het kind geleid door de opvoeders vol spanning uitziet, zijn geen onderbrekingen, rustpunten in het opvoedingswerk; zij
vormen een wezenlijk bestanddeel van dit werk. Al te zeer neigt me n
ertoe de feesten in het kinderleven te zien als ervaringen die het kind
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van de dalende levenslijn, is gekenmerkt door een geringere wending
naar de toekomst, waarbij aanvankelijk het verleden aan invloed wint,
totdat tenslotte een ineenschrompeling plaats vindt tot het leven in het
nu. Deze verandering gaat samen met een verlies aan productiviteit. De
weinigen, die tot het einde van hun leven de jeugdige drang-vooruit
weten te behouden, zijn zij die in hun productiviteit demonstreren, dat
zij de hoogste toppen van het menszijn hebben bereikt. Bij vrijwel alle
psychische storingen zien wij het verwachten ontaarden of verloren
gaan. De neuroselijder mist de drang-vooruit, omdat hij is blijven staan
voor een teleurstelling, waar hij niet overheen kon komen. Voor hem is
er een toekomst, maar slechts op de wijze die Minkowski beschreef in
„1'attente", een toekomst die dreigend nadert, verlammend. De vele
storingen, waarin de angst een factor is, komen alle enigszins met deze
toestand overeen. Bij hen die lijden aan een of andere vorm van organische hersenstoring, treffen wij het verloren gaan van het verwachten
aan. Zo merkten Freeman en Watts bij hun patiënten die leukotomie
hadden ondergaan op, dat zij geen angst meer hadden, niet omdat zij
de toekomst hoopvoller en zonniger zagen, maar omdat zij niet meer
vooruit keken. Voor hen was noodzaak geworden, wat wij iemand aanraden die zit te tobben: pieker niet over wat misschien zal gaan gebeuren, maar geniet van wat je nu hebt.
Het verwachten geeft aan het leven een onrust, waarover Augustinus
zijn beroemde woorden schreef: „inquietum est cor nostrum, donec
requiescat in te". Wie niet vlucht voor de werkelijkheid van zijn menselijk bestaan, vindt in iedere vervulde verwachting een onbevredigdheid en een nieuwe verwachting. Zelfs in het meest vertrouwvol samenzijn van twee mensen blijft een afstand, waardoor ons hart blijft hunkeren naar een die zich volledig geven kan. Nergens wordt een grotere
boog van verwachten gespannen dan in de godsdienst, waar wij leven
in een voortdurende verwachting die reikt tot voorbij de grenzen van
het aardse leven. „Nur von Gott zu uns ist jene Nahe moglich, die das
Verlangen erf iillt"; met deze woorden neemt Guardini de gedachte van
Augustinus over 3 Bijzonder voor de godsdienstpsychologie is daarom
het verwachten een oerphaenomeen, van waaruit de religieuze handelingen en de religieuze belevingen hun zin ontvangen. De ontplooiing
van het godsdienstig leven is echter verweven met een cultuur, die de
mens leert zich open te stellen voor al de mogelijkheden van waarheid,
goedheid en schoonheid, welke in zijn bestaan in deze wereld besloten
liggen.
) .

3)

R. Guardini, Vorschule des Betens. Einsiedeln, Zurich, 1943, blz. 76.

De Europese gedachte
en de Katholieken
door ET. DE LA VALLEE POUSSIN
Lid van de Belgische Senaat

ERSTOND na het Congres in Den Haag van 1948 is de idee van
de Europese Unie plotseling actueel geworden. Dit grote plan,
waarvoor een aantal staatslieden, economen en sociologen zich reeds
lang hartstochtelijk interesseerde, maakte thans niet langer de indruk
van een louter theoretisch bedenksel; het werd van een utopie een der
practische vraagstukken waarmee staatslieden en politici zich ernstig
bezighouden.
De regeringen van de Europese landen werden het al spoedig eens
over de instelling van een zeer nuttig orgaan: de Raad van Europa, die
echter slechts ontoereikende bevoegdheden kreeg. Uit de besprekingen
in deze Raad bleek bovendien, dat dei openbare mening niet in alle
betrokken landen even gemakkelijk voor de Europese Gedachte kon
worden gewonnen. Engeland en de Scandinavische landen, hoewel in
beginsel voorstanders van deze idee, bleken niet bereid mede te werken
aan een spoedige instelling van internationale organen waaraan doeltref Bende politieke bevoegdheden zouden worden verleend. Frankrijk,
Italië, de drie Benelux-landen en West Duitsland daarentegen bevonden zich in een situatie die hen er toe bracht de economische eenheid
van Europa als een dringende noodzaak te beschouwen en deze landen
waren er van overtuigd dat de verwezenlijking van de eenheid niet kon
worden uitgesteld zonder dat daardoor ernstige onrust zou worden
veroorzaakt. De regeringen van deze zes landen, die iedere dag met
grote moeilijkheden te kampen hadden, kwamen er toe, de mogelijkheid
onder het oog te zien van een beperkte onderlinge eenheid, welke niet
tegen de andere Europese landen gericht zou zijn, maar een voorbeeld
voor een toekomstig Verenigd Europa zou moeten vormen. Uit dit
streven zijn achtereenvolgens het plan voor de Gemeenschap voor
Kolen en Staal en dat voor de Defensie Gemeenschap voortgekomen,
en tenslotte het plan om deze partiële Gemeenschappen te bekronen
met een algemene politieke Gemeenschap, kortweg: de Europese Ge-
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meenschap.
Het was een merkwaardige samenloop van omstandigheden, dat de
zes landen, die het initiatief hebben genomen tot het organiseren van
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een super-nationale macht in Europa, vrijwel uitsluitend werden vertegenwoordigd door christen-democraten: Robert Schuman in Frankrijk, de Gasperi in Italië, Adenauer in Duitsland, Bech in Luxemburg
en Van Zeeland in België; de enige niet-katholiek was de Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken, mr Stikker.
Deze omstandigheid kan niet echter geheel toevallig worden genoemd. Het is immers een feit dat de invloed van de katholieken in de
zes landen van „Klein Europa" over het algemeen groter is dan in
Europa als geheel genomen. Dit is ook de reden waarom bepaalde
socialistische kringen zich altijd zeer afkerig hebben getoond van de
eenwording van een „Klein Europa". In hun ogen was dit kleine
Europa een „Vaticaans Europa". Zij hadden het gevoel dat Europa in
deze begrenzing werd bedreigd door een soort verkapte „clericale
tirannie", als gevolg van het overwicht der christen-democratische
groepen.
Het is hierbij wel merkwaardig, op te merken hoe tegelijkertijd bepaalde katholieke kringen werden gealarmeerd door perscampagnes,
welke waarschuwden tegen het gevaar van de vorming van een „socialistisch" Europa. Een politicus van uiterst links heeft zelfs de belachelijke uitspraak gedaan: ,,Europa zal socialistisch zijn, of het zal niet
zijn!" Daarbij kwam dat de niet-officiële Europese Beweging de
socialist Paul-Henri Spaak tot voorzitter had en dat de algemeensecretaris van deze Beweging, dr Retinger, en de algemeen-gedelegeerde, André Philip, eveneens socialisten waren. Al zeer spoedig waren
deze politici tot het inzicht gekomen dat onze landen zonder Europese
Unie ten ondergang waren gedoemd en dat hun sociaal programma dan
zeker niet kon worden verwezenlijkt. Terecht waren zij daarom van
mening, dat het organiseren van een Politieke Europese Gemeenschap
een onmisbare voorwaarde was voor de verwezenlijking van het economisch en sociaal programma van de uiterste linkervleugel. En bepaalde
katholieke kringen kantten zich tegen de Europese Gemeenschap in de
zeer naïeve mening dat alles wat gunstig was voor de socialisten per se
nadelig moest zijn voor de katholieken.
Zo heeft de Europese Gedachte, evenals iedere nieuwe idee, aanvankelijk in de gelederen van alle partijen verdeeldheid gebracht. Pioniers
stuiten nu eenmaal altijd op voorzichtige of angstige lieden, die alle
vooruitgang schuwen, omdat vooruitgang steeds een sprong in het
onbekende betekent.
Zal de Europese Gemeenschap een socialistisch of een „Vaticaans"
Europa zijn? Op die manier wordt het probleem natuurlijk verkeerd
gesteld. In feite zal de Europese Gemeenschap zonder enige twijfel tot
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stand komen in het teken van de democratie en de politieke vrijheid.
Het staat dus al bij voorbaat vast, dat de grote ideologische stromingen,
die in de verschillende landen min of meer tegenover elkaar staan,
elkander ook in de Europese Gemeenschap zullen ontmoeten. Elk van
die stromingen is op zichzelf krachtig genoeg om zich te kunnen handhaven, en het ziet er ook naar uit, dat geen enkele in staat zal zijn in de
naaste toekomst een blijvende suprematie te verkrijgen. Tenzij er een
ingrijpende ideologische evolutie zou plaatsvinden, kunnen wij dus verwachten, dat in het nieuwe Europa de christen-democratie, het socialisme en het liberalisme alle drie deel zullen hebben aan het bewind. Die
drie stromingen vertonen in het ensemble van de zes landen van nature
een neiging tot een zeker onderling evenwicht en, volgens ruwe schatting, zou elk van de drie ongeveer een derde van de politieke macht
vertegenwoordigen.
Zullen de grote stromingen, die zich in de parlementen van de verschillende Europese landen doen gelden, op het internationale niveau
even sterk met elkaar in botsing komen als dit thans op het nationale
niveau het geval is?
Het komt mij voor, dat de tegenstellingen in internationaal verband
veel minder scherp zullen zijn. Laten wij niet vergeten dat het conflict
tussen ideologische stromingen altijd het scherpst tot uiting komt in
beperkte kring. De naijver tussen de verschillende partijen is nergens
zo fel als in kleine gemeenten. Daar krijgen de conflicten al gauw het
verbitterde van persoonlijke ruzies. Zelfs op het nationale niveau wordt
de strijd tussen de ideologieën voortdurend aangewakkerd door actuele
belangentegenstellingen. De schoolstrijd in België is daarvan een sprekend voorbeeld. Voor vele links georiënteerde onderwijskrachten is die
strijd minder een ideologische aangelegenheid dan wel een strijd om den
brode. Daar steekt niets immoreels in. Het is een feit, dat wij moeten
aanvaarden, omdat het van practische betekenis is, maar het valt ook
niet te ontkennen, dat door dergelijke overwegingen de politieke conflicten aanmerkelijk worden verscherpt.
Op internationaal niveau zijn de ideologische tegenstellingen tot op
zekere hoogte zuiverder. De diverse grote stromingen vertegenwoordigen ieder een aanmerkelijke verscheidenheid van groepen, met vaak
zeer uiteenlopende belangen. De particuliere standpunten verliezen
daardoor veel van hun betekenis en de politieke programma's worden
er niet zo sterk beïnvloed door minder ideële bijkomstigheden.
Uit een oogpunt van algemene politiek beschouwd, is dit een groot
voordeel en wij mogen stellig hopen, dat de problemen in de organen
van de Europese Gemeenschap in een zuiverder sfeer, onafhankelijker
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en met ruimere blik zullen worden besproken dan in de nationale parlementen, die te veel door particuliere belangen worden beïnvloed. Het
anticlericalisme is in deze organen in elk geval slechts in zeer bescheiden
vormen tot uiting gekomen. Ook kan worden geconstateerd, dat er bijna
altijd een aanzienlijke meerderheid kan worden gevormd, terwijl aan de
andere kant de hardnekkigste oppositie nooit uit ideologische overwegingen voortkomt.
Wij zien in de Raad van Europa telkens weer vertegenwoordigers
van één en dezelfde politieke partij tegenover elkaar staan, wanneer er
gestemd wordt, terwijl vertegenwoordigers, die tot verschillende partijen behoren, één lijn trekken. Dit is veelal het gevolg van het feit, dat
de problemen van de Europese politiek op een ander niveau liggen dan
die van de partijpolitiek en dat de partijprogramma's voor deze internationale problemen niet reeds bij voorbaat een oplossing klaar hebben.
Een definitieve conclusie valt in dit opzicht echter nog niet te trekken,
want wij beschikken nog slechts over weinig ervaring op het gebied
van de Europese Gemeenschap; en misschien moet ook worden gezegd,
dat de problemen, die tot nu toe in de Raad van Europa aan de orde
zijn gekomen, nog niet zo actueel of zo opwindend zijn geweest, dat ze
reeds als toetssteen kunnen dienen.
Als katholiek heb ik echter de stellige indruk, dat de christelijke
ideeën in het verband van de Europese Gemeenschap onder zeer gunstige omstandigheden kunnen worden verdedigd. Gezegd mag worden,
dat er van die christelijke denkbeelden op het ogenblik krachtiger impulsen uitgaan dan van de socialistische of liberale ideeën, Het liberalisme is tegenwoordig ^-- afgezien van het anticlericalisme, dat op internationaal terrein weinig gelegenheid vindt om zich te manifesteren
niet méér dan een zeer algemene en zeer vage tendens om - voor de
politieke organisatie de voorkeur te geven aan vrijheid boven dwang.
De liberalen verwerpen overheidsbemoeiing niet principieel; zij zijn
bereid die inmenging te aanvaarden, waar dit nodig is, maar staan er
toch met een zeker wantrouwen tegenover en willen de overheidsbemoeiing zoveel mogelijk beperken. In deze vorm is het liberalisme stellig
geen gevaarlijke ideologie en in de practijk komt het standpunt van de
hedendaagse liberalen zeer vaak dicht bij dat van de christen-democraten.
Het socialisme blijft meer kracht ontwikkelen. Het wordt nog steeas
bezield door de geest van de klassenstrijd en het feit, dat de meerderheid van de socialistische kiezers nog altijd tot de arbeidersklasse be hoort, geeft een zekere eenheid aan de politieke idealen van deze stroming. Er is echter slechts weinig overgebleven van de leer van Marx,
.--
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heden. Dit geldt op internationaal gebied misschien nog in sterkere mate
dan in nationaal verband. Zolang Nederland echter kan bogen op
vertegenwoordigers als Luns, Sassen, Serrarens, mej. Klompé, Pater
Beaufort, Blaisse en Fens, en België op mannen als van Zeeland, Theo
Lefèvre, August de Schrijver, Heyman en Wigny, om het Europese
standpunt op internationale conferenties te verdedigen, kunnen wij er
op rekenen, dat de geestelijke belangen, zoals de katholieken die voorstaan, niet zullen worden vergeten.
Maar al kunnen ideeën slechts door personen worden gedragen, de
persoonlijkheden staan sterker wanneer zij over een doeltreffende organisatie beschikken. Daarom hebben de katholieken reeds in 1946, onder
de naam Les Nouvelles Equipes Internationales — of Unie van Christen-democraten --- een organisatie in het leven geroepen, die als een
bijzonder soort internationale politieke partij kan worden beschouwd.
Deze organisatie is speciaal aangepast aan de eisen van de actie op
Europees gebied, en de politici die er deel van uitmaken, kunnen dan
ook tegelijkertijd deelnemen aan andere internationale bewegingen, zoals de Federalistische Beweging voor de Verenigde Staten van Europa,
of de Europese Gemeenschap voor Economische Samenwerking, welke
enige jaren geleden door de heer van Zeeland is gesticht.
De organisatie Les Nouvelles Equipes Internationales bestaat overigens niet uitsluitend uit katholieken: in Duitsland en Nederland althans
heeft zij ook vele protestanten in haar gelederen. In de Raad van
Europa en in de Assemblée der Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft
de christen-democratische politieke groep eveneens steun gekregen van
vertegenwoordigers die tot de protestantse godsdienst behoren.
Deze samenwerking van katholieken en protestanten op internationaal terrein is vooral toe te juichen omdat daardoor de verdediging van
de meest essentiële godsdienstige belangen aanzienlijk kon worden
versterkt.
Aanvankelijk is als voorzitter van de Nouvelles Equipes opgetreden
Robert Bichet, volksvertegenwoordiger van de Franse M.R.P., die
thans als algemeen-secretaris werkzaam is en als voorzitter is opgevolgd
door August de Schrijver. Ieder jaar houdt de organisatie een congres.
dat zeer druk pleegt te worden bezocht en dat dit jaar begin September
te Tours is bijeengekomen. Deze congressen bieden de vertegenwoordigers der verschillende christen-democratische partijen in Europa gelegenheid hun programma's en hun politieke actie onderling te vergelijken
en gezamenlijk de internationale problemen te bestuderen. Ondanks de
verscheidenheid van opvattingen heeft men daarbij op de essentiële
punten nog altijd overeenstemming weten te bereiken en er heerst bij de
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Nouvelles Equipes steeds een geest van oprechte, vriendschappelijke
samenwerking. Het is daarom ten zeerste gewenst dat de actieve leden
van de christen-democratische partijen in de verschillende landen, die
zich bijzonder voor de buitenlandse aangelegenheden interesseren, worden aangespoord deze congressen bij te wonen. Zij zullen er veel leren
en er kan op deze wijze langzamerhand een élite van deskundigen
worden gevormd, waaraan grote behoefte bestaat voor de internationale
conferenties, welke in steeds groter getale in de verschillende Europese
landen worden gehouden.
Naast de officiële Europese organen is er een zeer belangrijke particuliere beweging, die veel van zich doet spreken; de Europese Beweging, waarin mannen en vrouwen van alle landen van Europa en van
alle partijen samenwerken. Voorzitter van deze Beweging is thans
Paul-Henri Spaak, de opvolger van Duncan Sandys, Churchill's
schoonzoon, die op het ogenblik zitting heeft in het Britse kabinet.
De Europese Beweging is, na het Haagse Congres van 1948, georganiseerd in de vorm van een federatie. De leiding berust bij vier hoofdgroepen: De Nouvelles Equipes Internationales, de Europese Gemeenschap voor Economische Samenwerking — voornamelijk bestaande uit
economen van allerlei richting de Federalistische Beweging en de
Socialistische Beweging voor de Verenigde Staten van Europa. Aan de
Socialistische Beweging nemen uitsluitend socialisten deel, maar lang
niet alle socialisten in de verschillende landen staan achter deze groep,
waarvan de leiding berust bij zeer actieve en bekwame jongeren, die
echter over het algemeen slechts weinig invloed hebben in de socialistische partij van hun land.
De Europese Beweging heeft in de verschillende landen van Europa
een zelfstandige organisatie, en ik heb de eer als voorzitter op te treden
van de Belgische Raad van deze Beweging, waarvan de heer jean
Drapier algemeen-rapporteur is.
Het samenstel van al deze internationale organisaties is uiteraard
buitengewoon ingewikkeld, en wie niet een tijdlang op dit gebied heeft
gewerkt, wordt er moeilijk uit wijs.
Natuurlijk is het van het grootste belang dat de katholieken er in
allerlei functies vertegenwoordigd zijn. Als dit niet het geval was zouden hun idealen en belangen ernstig worden geschaad. Maar ik kan de
verzekering geven, dat de katholieken bij de huidige stand van zaken
inderdaad de rol vervullen, die zij op internationaal gebied moeten spelen en dat zij nergens met geringschatting opzij worden geschoven,
zolang zij blijk geven van voldoende activiteit en bekwaamheid en
behoorlijk op de hoogte zijn van de grote problemen van deze tijd.

Wetenschap en de
de Katholieken
Katholieken
herstel van de
de
sedert het herstel
Hiërarchie
Bisschoppelijke Hiërarchie
door PROF. DR T.
J. A.
door
A. VERAART

I

A
A

LS men
men een
een goed
goed inzicht
inzicht wil
wilkrijgen'
krijgen' in
in de
de betrekkingen
betrekkingen van
van de
de
LS
Nederlandse Katholieken
Katholieken tot
tot de
de Wetenschap
Wetenschapininde
delaatste
laatstehonderd
honderd
Nederlandse
jaar, dan moet ons eerst
eerst duidelijk
dUidelijk voor ogen
ogen staan
staan het tijdvak
tijdvak van
vandede
jaar,
katholieke verborgenheid,
verborgenheid, dat
dat wel
wel tot
tot omstreeks
omstreeks 1880
1880 heeft
heeft voortgevoortge~
katholieke
duurd. Die verborgenheid
verborgenheid had
dele een
een onopzettelijk,
onopzettelijk, ten
ten dele
dele een
een
duurd.
had ten dele
karakter. Voorzover zij
zij onopzettelijk
onopzettelijk was,
was, vloeide
vloeidezij
zijvoora
voorall
opzettelijk karakter.
voort uit de
de achterstelling,
achterstelling, waaraan
waaraan de Katholieken
Katholieken sedert
sedert de zogezoge~
voort
lang waren
waren blootgesteld.
blootgesteld.Die
Dietalrijke
talrijkekathokatho~
naamde Reformatie eeuwen lang
mee in het Nederlandse
Nederlandse Volk;
Volk; zij
zij had
had geen
geen
lieke volksgroep
volksgroep telde
telde niet
niet mee
zij kon
kon geen
geen
aandeel in de
de door
door handel
handel en
enavontuur
avontuurverkregen
verkregen rijkdom;
rijkdom; zij
posten van enig belang
belang bekleden.
bekleden. Zij
Zij vond
vond haar
haar broodwinning
broodwinning alleen
alleen in
in
lagere arbeid,
arbeid, landbouw,
landbouw, kleinere
kleinere handel.
handel. Hoe
Hoe zou
zou daar
daarbelangstelling
belangstelling
zijn
voor die
die wetenschap,
wetenschap,die
dievoor
vooronbereikbare
onbereikbare ambten
ambten nodig
nodig
zijn geweest voor
was?
zeggen
voor
gemak:bespiegelende
bespiegelende
was? En
En als
als het
het hogere
hogere -zeggen
wewe
voor
hethet
gemak:
wetenschap
betrof. waar de
de noodzakelijke
noodzakelijke vrije
vrije tijd
tijd te vinden
vinden om
om zich
zich
wetenschap betrof,
daaraan
onbekommerd te wijden, terwijl
de arbeid
arbeid
terwijl toch
toch elk uur voor de
daaraan onbekommerd
aan
dagelijks brood
brood moest
moest worden
worden benut?
benut?
aan het dagelijks
Maar veel interessanter dan
dan die
die onopzettelijke
onopzettelijke verborgenheid
verborgenheid van
vanhet
het
katholieke
economische zwakheid
zwakheid en nood
nood teteverklaren,
verklaren,
katholieke volksdeel,
volksdeel, uit
uit economische
is
1850 tot
tot omstreeks
omstreeks 1880
1880 heeft
heeft vertoond
vertoond
die zich
zich van 1850
opzettelijke, die
is de opzettelijke,
en
die tot
tot dusver
dusver bij
bij de
decultuuronderzoekers
cultuuronderzoekers nog maar
maar al
al teteweinig
weinig
en die
begrip
waarmee we ons nu
nu het
het eerst
eerst
begrip en
en waardering
waardering heeft
heeft gevonden
gevonden en waarmee
willen bezig houden.
houden.
Er
bij de voorvaderen uit dat tijdvak
tijdvak niet
grondige afkeer
afkeer
Er was bij
niet alleen grondige
tegen
calvinisme, dat
tijd de
de katholieken
katholieken van dit
dit land
land zo
zo
tegen het calvinisme,
dat zo lange tijd
hevig had onderdrukt;
onderdrukt; met
jaren nam
nam de
de afkeer
afkeer van
van
met het voortgaan der jaren
de
liberalisme zich in die
die tijd
tijd altijd meer ontont~
de vrijzinnigheid, waartoe het liberalisme
vooral van de
wikkelde,
groter afmetingen aan,
aan, vooral
devrijzinnigheid
vrijzinnigheidinin
wikkelde, steeds groter
Die vrijzinnigheid
concentreerde zich
zich aan
het kleed
kleed van
van de
dewetenschap.
wetenschap. Die
vrijzinnigheid concentreerde
.

1)
Radiorede uitgesproken
uitgesproken op
April 1953.
1953.
op 19 April
1 ) Radiorede

WETENSCHAP EN DE
DE KATHOLIEKEN
KATHOLIEKEN SEDERT
HERSTEL 125
125
SEDERT HET HERSTEL

de Nederlandse
Nederlandse universiteiten
universiteiten en
en leidde
leidde daar
daar tot
toteen
eendikwijls
dikwijlsbekrombekrom..
pen.
anti~christelijke wetenschap.
tijd kunnen
kunnen wij
wij het ons
ons naunau~
pen, anti-christelijke
wetenschap. In
In onze tijd
welijks meer voorstellen,
voorstellen. hoe
hoe fundamenteel
fundamenteel anti-katholiek,
anti~katholiek. anti-Openanti~Open ..
baring.
anti~bovennatuurlijk de
in letterlijk
letterlijk alle
alle
baring, anti-bovennatuurlijk
de wetenschapsbeoefening in
faculteiten
universiteit toen reeds was geworden.
geworden.
faculteiten der universiteit
eenkorte
korte
Dit
was trouwens
trouwens een
eeninternationaal
internationaal verschijnsel.
verschijnsel. Na een
Dit was
onderbreking
tijd. die wij de Restauratie
Restauratie noemen --- zo
zo van
van1815
1815
onderbreking in
in de tijd,
tot 1840
1840 -.
waswas
de universiteitswetenschap
teruggekeerd
de universiteits~wetenschap
teruggekeerdtot
totde
deafkeer
afkeer
tot
van
Kerk en Christendom,
Christendom. die
haar in de
de 18e
18eeeuw
eeuwhad
hadgekenmerkt.
gekenmerkt.
van Kerk
die haar
Maar wat toen was
was geweest:
geweest: de spot
spotvan
vande
deverlichte
verlichterede,
rede. was nu gege~
worden: de vrucht
vruchtvan
vanwetenschappelijk
wetenschappelijk
onderzoek. En dat zogenaamd
zogenaamd
onderzoek.
nauwgezet wetenschappelijk
wetenschappelijk onderzoek
niet alleen
alleen aangetroffen
aangetroffen
onderzoek werd niet
maar evenzeer in de kringen van de
de huma~
in de exacte wetenschappen.
wetenschappen, maar
humanistische wetenschap. Terwijl
Terwijl op
op een
een breed
breed gebied
gebied dit
dit onderscheid
onderscheid in
inde
de
wetenschappen
niet eens
eensmeer
meer werd
werd aangetroffen!
aangetroffen!Overal
Overalbegon
begonimmers
immers
wetenschappen niet
het positivisme
positivisme de wetenschap te beheersen
beheersen --- en
en dit
ditpositivisme
positivisme verver~
schrompelde
materialisme. Zoals
gezegd: alle
alle faculfacul~
schrompelde spoedig
spoedig tot
tot materialisme.
Zoals reeds
reeds gezegd:
teiten der universiteit
universiteit werden aangetast. Voorop die
die van
vanGodgeleerdGodgeleerd~
heid en Wijsbegeerte.
Wijsbegeerte. Maar
Maar ook
ook die
die der
der Rechtsgeleerdheid.
Rechtsgeleerdheid. En
En dan
danop
op
het voetspoor van
van de
dewijsbegeerte:
wijsbegeerte: alle
allenatuurwetenschappen.
natuurwetenschappen.
Was het
het dan
dan teteverwonderen,
verwonderen. dat
dat deze
dez~ wetenschappelijke
wetenschappelijke situatie
situatie
1ge eeuw
eeuwdwong
dwongom
om
onze katholieke voorouders
voorouders uit het midden
midden van de 19e
het
kamp van
beslotenheid te bewaren
bewaren en er
er zorgvuldig
zorgvuldig voor
voor tete
het kamp
van hun beslotenheid
waken, dat zij
zij —
- ook
ook als
als de
deeconomische
economischemiddelen
middelen het
het toelieten
toelieten—
- alle
waken.
vermijden?
aanraking
nieuwe geest
geestvan
vandedewereld
wereld zouden vermijden?
aanraking met
met deze nieuwe
HetGeloof
Geloofvan
vanhun
hunkinderen!
kinderen!
Hier stond toch het hoogste
hoogste op
op het
het spel!
spel! Het
dat
ze
hun
zonen
was maar
maarniet
nietzozo- zoals
Het was
zoalswel
weleens
eensisisgezegd
gezegd - dat
was
van de universiteit
universiteit als
"hele of halve liberalen"
liberalen" terug
terug kregen!
kregen! Dat was
als „hele
het ergste niet.
slijten in de loop
loop van de
de jaren.
jaren. Neen,
Neen.
niet, en zou wel weer slijten
zeer reëel
het gevaar,
gevaar. dat
dat zij
zij als
als volslagen
volslagen atheïsten
atheïsten en
enmaterialismaterialis~
reëel was het
ten zouden terugkeren
terugkeren -.-- en op
op die
die wijze
wijze hun
hunhoogste
hoogstegoederen
goederenverver~
spelen.
Bij
terugblik in
tijd moge
moge men dit toch
toch wél
wél verstaan,
verstaan. het
het
Bij een
een terugblik
in onze
onze tijd
alles
behalve bagatelliseren,
bagatelliseren. en niet
niet een
een beetje
beetjemedelijdend
medelijdend voor
voor die
die
alles behalve
houding der
der voorvaderen
voorvaderen de
deschouders
schoudersoptrekken!
optrekken! ikIkben
benerermij
mijdaarbij
daarbij
nagenoeg alles
alles van
van die
die stellingen
stellingen en
entheotheo~
zeer
bewust. dat nagenoeg
zeer goed van bewust,
rieën
de universiteits-geleerden,
universiteits~geleerden. uit
dagen van
vanhet
hetvrijzinnig
vrijzinnig
rieën van de
uit die dagen
hoogtij.
volkomen waardeloos
waardeloosop
opde
deonmetelijke
onmetelijkerommelzolder
rommelzolder
hoogtij, thans als volkomen
van.
de zaak
zaak niet!
niet! De
Dezaak
zaak
van, de
de wetenschap
wetenschap isis opgeborgen.
opgeborgen. Maar
Maar dat
dat is de
is.
katholieke voorouders daartegen aankeken en wel
wel moesten
moesten
is, hoe onze katholieke
aankijken.
toch voorgedragen
voorgedragen met
met zoveel
zoveel zelfverzekerdzelfverzekerd~
aankijken. Dat alles werd toch
—

126 WETENSCHAP EN DE KATHOLIEKEN SEDERT HET HERSTEL

heid en zoveel zelfbewustzijn en door de officieel geijkte „priesters der
wetenschap" van die tijd, dat de diep-gelovige, vrome mensen, die onze
voorouders waren, de schrik voor groot geestelijk gevaar wel om het
hart moest slaan. Bij die boze profeten zouden hun jongens college
moeten lopen! Bij die doctors van het kwaad zouden zij examen moeten
doen! Als een knappe kop als Wibaut kort vóór zijn dood wel de uiterst
pijnlijke verklaring moest afleggen, dat hij zelfs aan een tweede-rangs
wetenschappelijke instelling als de Amsterdamse Handelsschool zijn
geloof verloor, o.a. door de daar bewonderde Ideeën van Multatuli,
waarover thans elke man van wetenschap de schouders ophaalt; hoe
moest het dan gaan aan universiteiten, waar afvalligen als Donders en
Moleschot de materialistische toon aangaven en een Kuenen niet afliet
de bovennatuur van Christus te ondergraven!
Het ergste was natuurlijk, dat er van een behoorlijk wetenschappelijk
tegenwicht in de katholieke burcht geen sprake was en nog wel geen
sprake kon zijn. Het staat nu wel vast, dat de grote Broere met een
veel te kleine degen uit het Restauratie-tijdvak vocht, waarmee natuurlijk de positivisten van elke kleur eenvoudig niet bereikt konden worden. Hoe zou men met een wijsbegeerte — of wat daarvoor doorging —
met buiten-redelijke grondslag de leerstellingen van „de rede" van deze
positivisten en materialisten verslaan? Op zeer beperkt, maar waardevol
gebied, het nationaal-historische, kon Nuijens in ieder geval veel grotere
diensten --- en nog wel onder de aanmoediging en goedkeuring van de
uitzonderlijk-evenwichtige Fruin! --r aan zijn katholieke landgenoten
bewijzen. Met zijn bronnen-onderzoek haalde hij onze Vaderlandse
Geschiedenis overhoop en kon zuiver-wetenschappelijk afrekenen met
alle legendes, die geslachten lang en vooral aan de universiteiten
oncritisch over de zestiende-eeuwse revolutie, Willem de Zwijger,
positie en houding van de katholieken en zoveel meer waren beleden en
gedoceerd. Maar hoe belangrijk ook, op dit historisch gebied lagen
niet de grootste moeilijkheden; die vertoonden zich op het exact-wetenschappelijk gebied. En daar bevonden zich de katholieken van Nederland in een vicieuze cirkel: door volkomen verstaanbare afwezigheid
aan de voor de vrijzinnigheid gemonopoliseerde universiteiten hadden
zij geen geleerden op dit gebied, door het ontbreken van geleerden ko n
er van een tegen-aanval nauwelijks sprake zijn.
En zo bleef aan het katholieke volksdeel van 1850 tot 1880 wel niet
veel anders over op wetenschappelijk gebied dan het defensief in de
verborgenheid.
—
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scholastiek", die Sint Thomas voor onze tijd toegankelijk wilde maken,
wemelde dikwijls van parmantige beginselen, die in het geheel geen
„beginselen" waren. Uit Duitsland kwam met Cathrein, Lehmkuhl,
Pesch een ware neo-scholastieke invasie, die even denk-zwak was
geordend als de leerstukken van de midden-negentiende-eeuwse vrijzinnigheid. Zo vestigde zich dan dikwijls opnieuw een wijsbegeerte, die
even weinig bijdroeg tot het wezenlijk verstaan van de verschijnselen
op alle mogelijk wetenschapsgebied.
Het ergste was misschien wel de wetenschappelijke traagheid in het
onderzoek van de verschijnselen zelf. Op deze wijze hebben vele katholieken van dit overgangstijdvak een treurige vermaardheid gekregen.
En dit gold niet alleen de zogenaamde exacte wetenschappen, maar
evenzeer alle gebieden van het Recht, van Sociologie en Economie. Op
een zeer wankele grondslag van feiten-materiaal diende men zijn beginselen op. En dan moesten die breed uitgesponnen „beginselen", met de
eindeloze deducties, maar weer alles goed maken!
Nog eens: dit wetenschappelijk tijdvak van de katholieken van Nederland heeft ongetwijfeld zijn grote verdiensten gehad. De echte
wetenschapsbeoefening hadden de Katholieken toen echter nog zeker
niet bereikt.

III
Maar dan, omstreeks 1900, breekt een glorie-tijdvak aan in de beoefening van de wetenschap onder de Katholieken van Nederland, en
wel onder de leiding van twee tot nu toe in geen enkele Nederlandse
wetenschappelijke sfeer overtroffen oorspronkelijke denkers: Beysens
en Struijcken. De eerste met zijn wijsgerige grondslagen voor het denken, de tweede met zijn diepgaand graven in het rechtsbegrip en daarnaast in tal van gebieden van het geldende Recht, bovenal het Staatsrecht, hebben niet alleen voor de katholieke wetenschapsbeoefenaren
geheel nieuwe wegen geopend, maar eigenlijk de grote stoot gegeven
aan het onbevangen wetenschappelijk denken in het algemeen. Zij
waren niet alleen de echte emancipatoren van het katholieke volksdeel
in de wetenschap; op heel het Nederlands wetenschappelijk gebied
hebben zij baanbrekend werk verricht.
Om hen heen begint zich te groeperen dé „Vereniging tot het bevorderen van de beoefening van de wetenschap onder de Katholieken",
thans genaamd „Thijmgenootschap", waar nu reeds vijftig jaren lang
met zoveel praeadviezen en discussies dikwijls uitzonderlijk-belangrijke
wetenschappelijke arbeid is gepresteerd. Mannen van wereldnaam, als
de physicus Keesom en de taalgeleerde Jacques van Ginneken S.J., zijn
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gebieden — ten krachtigste roert. Na de periode van scepticisme en
agnosticisme — en voor Nederland hadden wij de gelukkige kans
dáártoe de dogmatici van midden 19e eeuw terug te dringen .-- is er
thans neo-materialisme en neo-positivisme in overvloed. En, van een
strijdbaar en dikwijls kwaadaardig karakter. Nooit misschien is de
afkeer van het als de geweldigste realiteit aanvaarden van de bovennatuur sterker geweest dan thans. De rationalisten van de 18e eeuw en
de positivisten van de 19e eeuw zijn kinderen geweest bij de neo-materialisten van deze tijd. Hier is niet alleen de overweldigende invloed
van een Wereld-Communisme; Engelsen en Amerikanen en Fransen
staan mee in het voorste gelid. Nooit was men zo de stof toegewend,
die men al haar geheimen gaat ontfutselen, als in deze tijd. Een nieuw
proces van samensmelting van de geestelijke e n exacte wetenschappen
is in gang; de onderzoekingen van Karl Marx worden in een nieuw licht
geplaatst en geleerden van Oxford en Cambridge geven er hun zegen
aan.
Hier komt plaats voor een wetenschappelijke strijd van grote allure.
Verzekerd van een Waarheid, die alle pluriformiteit uitsluit, moeten
wij, katholieken, die strijd aandurven. Niet met de middelen van onze
midden 19e eeuwse voorvaderen, opgesloten in hun ivoren toren. Niet
met de middelen uit het overgangstijdperk, toen zoveel verdedigd werd
wat niet te verdedigen viel en niet verdedigd behoefde te worden — en
dikwijls met zo ondeugdelijke wapens, zowel ten aanval als ter verdediging. Maar met voorgaan en volgen in alle verschijnselen, — in de
onwankelbare overtuiging, die God ons in Zijn Openbaring gaf, dat er
nooit iets te vinden is, wat de diepste Katholieke Waarheid onttroont.
In een prachtige, korte formule heeft Beysens ons de weg aangeduid,
als hij sprak van het onmetelijk licht van de Openbaring en het zeer
kleine licht van de wetenschap. Dat betekende geen verachting van de
wetenschap; het bedoelde slechts de mateloze afstand weer te geven
tussen de geheimen Gods en wat wij met het natuurlijk licht van de
rede en alle wetenschapsmiddelen, die ten dienste staan, kunnen
veroveren.
In zulk een tijd moet tot een nieuw wetenschappelijk élan worden
opgewekt. De begaafden moeten zich opnieuw ook aan deze zware
arbeid ter ere Gods wijden. Honderd jaren van wetenschappelijke ontwikkeling hebben ons veel geleerd: onmacht, strijd, vergeefse pogingen,
weergaloos aangrijpen van onze taak, maar ook neergang. Het Feest
dat wij dit jaar vierden moge meer zijn dan een herdenken; het moge
de aansporing inhouden voor een nieuw zwoegen op het rijke wetenschapsgebied!
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tende mogendheden werden beschouwd als een voorbereiding op en
een oefenschool in de voor Duitsland zo nodige democratische levensvorm, belemmerden aanvankelijk allerlei maatregelen de volle ontplooiing van het syndicaal apparaat: alleen een fabrieksgebondene en locaal
beperkte activiteit was toegestaan; een arbeidersorganisatie op basis van
de zone werd in de eerste maanden verboden; interzonale organisaties
kwamen helemaal niet ter sprake. Beleerd door de roemloze ondergang
van de „richtingssyndicaten" in 1933, bevriend door de samen gedragen
vervolging tijdens het Naziregime, verenigd door de strijd voor het
dagelijks brood na de ineenstorting van de dictatuur hebben de oudsyndicalisten van alle richtingen eensgezind de geboden mogelijkheden
benut.
Door onverdroten werving in het arbeidersmilieu en door geduldige
onderhandelingen met de westerse 'bezetters slaagden ze erin einde
1946, begin 1947 zeven syndicatenbonden als vertegenwoordigers der
arbeiders tegenover Rijk en ondernemers te doen erkennen. In de Britse
sector werd in April 1947 de „Deutscher Gewerkschaftsbund", die 15
syndicaten bundelde, officieel erkend. In de Amerikaanse zone was het

syndicalisme alleen op landelijke basis toegestaan: Beieren (Maart
1947) , Wurtemberg-Baden ( Augustus 1946) en Hessen ( Augustus
1946) hadden elk hun eigen syndicale landsbond. Ook Frankrijk huldigde in zijn sector het principe van de landelijke structuur: in Februari
1947 erkende het de bond van Zuid-Wurtemberg-Hohenzollern, in
Maart 1947 Baden en in Mei 1947 Rijnland-Pfalz.
In de Russische zone en in Berlijn had de syndicale ontwikkeling,
onder invloed van de Russische opvatting over democratie en syndicalisme, totaal andere wegen gevolgd. Waar de U.S.A., Engeland en
Frankrijk ten minste hierin overeenstemmen dat in een democratie de
wil van de vrij gekozen meerderheid moet heersen, kent Rusland alleen
de volksdemocratie waarin de staatspartij het volk dienen moet. Voor
het Westen is het syndicaat nog altijd een „vrije strijdorganisatie", in
het Oosten is het syndicaat een willig werktuig in de hand van de Staat.
Die democratie van „boven af" vond in de Oostzone haar weerslag in
de „Freie Deutsche Gewerkschaftsbund" (F.D.G.B.). Oppositie tegenover die opgedrongen vrije syndicaten was in de Oostzone niet mogelijk; in Berlijn echter kreeg de oppositie in 1949 haar organisatorische
vorm in de „Unabh ngige Gewerkschaftsorganisation" ( U.G.O.) .

De pogingen om de geographische verdeeldheid in het syndicale
front te overwinnen waren zeer talrijk en al vroeg begonnen. Reeds in
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November 1946 kwamen syndicale leiders uit de vier zones samen te
Mainz; de 9e en laatste interzonale conferentie vond plaats te Enzisweiler bij Lindau in Augustus 1948. Ze werd afgebroken omdat er
tussen Oost en West geen eenheid kon bereikt worden over de U.G.O.
van Berlijn. Sindsdien kon de kloof tussen de syndicale opvattingen en
-structuur niet meer worden overbrugd.
Ondertussen nam de syndicale centralisatie in West-Duitsland meer
en meer vorm aan. Als gevolg van de reeds gerealiseerde economische
eenheid tussen de Engelse en de Amerikaanse zones werd in November
1947 één gemeenschappelijke „Gewerkschaftsrat" voor beide zones
opgericht. Daar ook de Franse zone noodgedwongen zich wel economisch met het „Vereinigte Wirtschaftsgebiet" moest verstaan, werd in
December 1948 een vertegenwoordiger der syndicaten uit de Franse
zone officieel in de „Gewerkschaftsrat" opgenomen. Enkele maanden
later, in Februari 1949, kwam een „Voorbereidend comité voor, het
stichtingscongres" samen, dat zich verenigde op het principe van het
bedrijfssyndicaat en zich belastte met de voorbereidende werkzaamheden voor de vorming van een centraal opgebouwd eenheidssyndicaat.
Daarmee was een vraag over de interne organisatie van het syndicaat
opgelost. Tot dan toe was de vraag nog altijd hangend: „beroepssyndicaat of bedrijfssyndicaat", neemt het syndicaat het beroep of de industrietak als basis van zijn structuur? Toen in de Britse sector het industrieprincipe was doorgevoerd had de „Deutsche Angestelltengewerkschaft" zich teruggetrokken en een zelfstandige organisatie gevormd
(D.A.G.) . De centrale uitbouw van het syndicaat werd begunstigd
door de voortschrijdende politieke onafhankelijkheid van West-Duitsland, dat op 7 September 1949 zijn eerste parlement kon samenroepen
en op 12 September Th. Heuss tot bondspresident verkoos.
Een maand later, van 12 tot 14 October, werd het Stichtingscongres
van het eenheidssyndicaat te München samengeroepen. Op het einde
van de tweede dag kon met eenparigheid van stemmen de „Deutsche
Gewerkschaftsbund" onder voorzitterschap van H. Bóckler worden
gesticht.
De hoogste instantie van de D.G.B. is en blijft het Bondscongres dat
statutair om de twee jaar samenkomt, de algemene syndicale politiek
vastlegt, de bondsvoorzitter en het bondsbestuur kiest en tevens hun
activiteit beoordeelt. Na de dood van H. Bóckler werd in Juni 1951 een
buitengewoon congres te Essen samengeroepen waarop Christian Fette,
voorzitter van het syndicaat druk en papier, tot algemeen voorzitter van
de D.G.B. werd verkozen. Op het 2e statutair bondscongres van
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October 1952 te Berlijn werd Walter Freitag, voorzitter van het syndicaat metaal, als opvolger van C. Fette aangewezen.
Het uitvoerend bondsbestuur is samengesteld uit de bondsvoorzitter
en de leiders der hoofdafdelingen: organisatie, finantiën, scholing,
economische politiek, sociale politiek, internationale activiteit, bedienden
en beambten, vrouwen, jeugd. Het heeft zijn zetel in het Hans-Bockler-Haus te Dusseldorf. Het volledig bondsbestuur omvat daarbij nog de
voorzitters van de 16 aangesloten syndicaten en van de 9 syndicale
Lander.
De D.G.B. heeft dus een dubbele structuur. De geographische pyramide heeft haar toppunt in Dusseldorf, strekt zich over de verschillende
Lander uit en rust op de brede basis der districts- en gemeentelijke
afdelingen. Daardoor heen loopt de industriële structuur der 16 naast
elkaar opgerichte bedrijfssyndicaten.
Er moet op gewezen worden dat deze industrie-syndicaten binnen
het kader van de D.G.B. een tamelijk grote zelfstandigheid hebben
bewaard in het afsluiten van collectieve contracten, het uitroepen van
stakingen en het voeren van finantiën. Van de geïnde bijdragen —
waarvoor als algemene norm geldt: de wekelijkse bijdrage is het loon
van twee uur arbeid — staan de syndicaten 12% af aan de centrale
leiding der D.G.B. Deze 12% wordt gedeeltelijk aan de geographische
administratie doorgegeven en gedeeltelijk in een sociaal ondersteuningsfonds belegd. Naast deze 12% ontvangt de D.G.B. nog 0,60 D.M.
per lid en per jaar waarmee een solidariteitsfonds wordt gevoed dat de
finantiële onevenwichtigheid tussen de syndicaten enigszins wegwerkt.
Het is immers duidelijk dat het syndicaat metaal met zijn 1.600.000
leden finantieel veel sterker is dan b.v. het syndicaat tuin-, land- en
bosbouw dat slechts 110.000 leden telt.
Enkele gegevens nog over het ledenaantal en zijn verdeling. Einde
December 1950 telde de D.G.B. 5.450.000 leden; daarvan behoorden
24,8% tot de metaalindustrie, 13,3% tot de openbare diensten en
transport, 10,6% tot het mijnbedrijf. In 1951 was het ledenaantal gestegen tot 5.980.000, waarvan 82,8% mannen en 17,2% vrouwen. In de
voor 1952 gepubliceerde cijfers worden 6.04 7.000 leden opgegeven.
Wanneer men de aanwas in 1951 (bijna 500.000) vergelijkt met die in
1952 (ongeveer 67.000) krijgt men de indruk dat het syndicaat een
plafond heeft bereikt. De georganiseerde arbeiders vormen 39% van
het Duitse arbeidsleger, van de mannelijke arbeidskrachten zijn 47,2%
en van de vrouwelijke 21,2% bij het syndicaat aangesloten.
Met zijn meer dan 6 millioen leden, zijn straffe organisatie, zijn
goedgeschoolde krachten en zijn uitgebreide persdienst is de D.G.B.
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een belangrijke strategische factor in het economisch, het sociaal en het
politiek leven van West-Duitsland.

Dat de D.G.B. aangevallen wordt is vanzelfsprekend. Het tegenovergestelde zou in een vrije democratie bijna een moreel wonder zijn.
Het is echter ondoenlijk en onnodig alle bezwaren tegen het eenheidssyndicaat te behandelen: dergelijke grieven hoort men in alle
landen; de philippica's tegen de D.G.B. in bepaalde Duitse dag- en
weekbladen, zullen lezers van onze kranten niet onbekend voorkomen.
„Machtswellust en dictatoriaal streven, functionaire bonzen en syndicale kapitalisten, bedreiging van de Staat en ondergang van de democratie" behoren nu eenmaal tot de terminologie van bepaalde „column
nists".
De D.G.B., of beter de syndicaten, bezitten een groot kapitaal. Een
kleine berekening leert dat de Duitse arbeiders maandelijks een slordige
40 tot 50 millioen D.M. aan hun syndicaat afdragen. Daarbij is de
D.G.B. praktisch „erfgenaam" van het door de Nazi's in beslag genomen en aan het D.A.F. overgemaakte bezit van de vroegere syndicaten.
Wie kan het de Duitse syndicaten euvel duiden dat ze deze enorme
kapitalen laten rollen in de „Bank f ur Gemeinwirtschaft" en andere
door hen gecontroleerde finantiële instituten?
In de D.G.B. zijn bonzen die een goed leventje leiden met de penningen van de werkman, en ook de D.G.B. kent zijn kleine dictators die
stoer hun weg gaan. Geen enkele organisatie kan dergelijke elementen
volledig uitroeien, niemand loog ►hent die misbruiken. Een verstandig
mens is echter niet zo dom alle syndicale leiders onder te brengen in de
categorie van bonzen en kleine dictators.
We willen hier echter niet het proces van de D.G.B. als syndicaat
inleiden: het moderne syndicaat stelt aan de democratie zware en delicate problemen. In het Aug.-Sept. nummer van 1952 hebben we in dit
Tijdschrift enkele vragen daaromtrent besproken. Zolang de syndicale
beweging niet op de een of andere manier in het democratisch staatsapparaat organisch is ingebouwd, is het goed dat scherpe critici deze
„pressure group" nauwkeurig volgen en dat hun Cassandra-taak zowel
door de openbare macht als door het syndicaat ernstig wordt opgenomen.
Voor onze lezers zal het wellicht interessanter zijn een inzicht te
krijgen in de houding der Duitse katholieken tegenover de D.G.B. als
eenheidssyndicaat dat partijpolitieke neutraliteit en religieuse tolerantie
in zijn stichtingsoorkonde heeft vastgelegd.
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Houding der Katholieken
Vóór 1933 kende Duitsland de „richtingsvakbonden". De „Freie
Gewerkschaften" (socialistisch) telden ca 5.000.000 leden, de christelijke syndicaten groepeerden rond 1.000.000 en de onafhankelijke
„Hirsch-Dunkersche" syndicaten telden 200.000 ingeschreven leden.
Lidmaatschap in het toenmalige syndicaat betekende in de meeste
gevallen religieuse richting en politieke binding. Na de oorlog werd in
Duitsland het eenheidssyndicaat opgericht met partijpolitieke neutraliteit en godsdienstige tolerantie. Hoe kwam het tot die ommekeer en wat
te denken over die neutraliteit en die tolerantie?
Het is zeker dat de bezettende machten, vooral de U.S.A. en Engeland, niets voelden voor confessionele syndicaten. Van huis uit, in de
letterlijke zin van het woord. kenden ze niet de religieuse splitsing in het
sociale en politieke leven waaraan West-Europa sinds meer dan een
eeuw laboreert. Daarbij schijnen ze, bij de onbarmhartige strijd om het
bestaan der Duitse arbeiders en bij de toen nog werf krachtige marxistische idealen, gevreesd te hebben voor een eventuele linkse radicalisering der zuiver socialistische organisaties. In hoever de bezettende
machten het eenheidssyndicaat werkelijk „gedicteerd" hebben is voor
het publieke forum nog niet historisch vast te leggen.
In de laatste maanden van 1952 heeft een publieke verklaring van de
aartsbisschoppen van Osnabruck en Paderborn, gedeeltelijk overgenomen in een boodschap van Kardinaal Frings, heftige discussies doen
ontstaan over de al dan niet vrije oprichting van het eenheidssyndicaat.
Ondertussen heeft de door de Aartsbisschoppen verantwoordelijk gestelde Engelse generaal Templer erop gewezen dat hij op bedoelde
zitting niet aanwezig was. Van katholieke zijde is protest gerezen niet
tegenover de verklaring, maar tegenover de eenzijdige en verkeerde
interpretatie der bisschoppelijke boodschap: sommige rechtse kringen
hadden daarin moreel voorbehoud en apostolische bedenking tegenover
de D.G.B. willen lezen. In de boodschap van 15 November 1952 heeft
Kardinaal Frings beide partijen willen bevredigen. De Duitse Bisschoppen zijn bezorgd aangaande de ontwikkeling van het eenheidssyndicaat
en zij danken de groeperingen die hun leden en ook het syndicaat op
gevaarlijke tendenzen wij zen; anderzijds danken de Bisschoppen ook
die christelijke syndicalisten die in moeilijke omstandigheden zich
beijveren de tolerantie en de neutraliteit van het syndicaat te bewaren
en daardoor de D.G.B. grote diensten bewijzen.
Het is een onloochenbaar feit dat in 1945 de vroegere christelijk
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georganiseerde arbeiders en hun leiders zonder aarzeling met het
eenheidssyndicaat zijn meegegaan.
Hoe komt het dan dat in de D.G.B. de christelijke leiders — te --weinig op de voorgrond treden en de christelijke ideeën een --- te
geringe invloed uitoefenen?
Eerst en vooral is daar het feit dat de christelijke arbeiders een
minderheid zijn en een minderheid blijven. De vooroorlogse verhouding
(één tot zes) is na de oorlog wel niet in het voordeel der christelijke
arbeiders verschoven. Bij verkiezingen verkrijgt een minderheid nu
eenmaal niet de meerderheid der candidaten. Daarbij mag men niet
vergeten dat in Duitsland, evenmin als ten onzent, niet elke christelijke
arbeider voor christelijke candidaten stemt. Een feit ter illustratie. Een
bekende staalfabriek in Bochum telt ongeveer 14.000 arbeiders en
beambten waarvan 80% kerkelijke belasting betalen en dus uitdrukkelijk lid zijn van een godsdienstige gemeenschap. Bij verkiezingen voor
de ondernemersraad werden 14 leden van de S.P.D. gekozen, 3 communisten en 1 christelijke! Bij de niet georganiseerde arbeidersmassa
zijn heel veel christelijke elementen die door hun intrede in de D.G.B.
zeker de verhoudingen zouden kunnen verbeteren. Terecht klagen dan
ook christelijke leiders in het syndicaat dat eenzijdige critiek vele arbeiders van de aansluiting bij een „niet-christelijke" organisatie afschrikt.
Na de oorlog hebben vele leidende figuren uit de vroegere christelijke
syndicaten hun nog openstaande plaats in de syndicale beweging niet
meer ingenomen — om welke reden blijve hier in het midden. Anton
Storch, bondsminister voor arbeid, Jakob Kaiser, bondsminister voor
Duitse problemen, Karl Arnold, minister-president van NordrheinWestphalen, Johan Albers, leider der sociale fractie in de C.D.U., om
slechts de meest vooraanstaande figuren te noemen, zouden ongetwijfeld belangrijke posten in de D.G.B. hebben ingenomen en door hun
krachtige persoonlijkheid en het grote vertrouwen dat ze genieten in de
arbeiderswereld, het klimaat van het eenheidssyndicaat meer ,.katholiek" hebben gemaakt.
Oud-leiders hebben belangrijke functies in het openbaar leven aanvaard, jongere elementen zijn er — nog — niet genoeg. De christelijk
sociale scholing, evenmin als de christelijk sociale publiciteit, heeft het
peil van voor 1933 niet bereikt. Vóór de machtsovername door de Nazi's
had het „Volksverein f ur das katholische Deutschland", met zijn cenV nchen-Gladbach, door scholingscursussen en publicaties een
trale in M
degelijk corps van sociale arbeiders gevormd. Sinds 1933 was haar
activiteit verboden en in 1945 kwam het, wegens interne onenigheid in
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de katholieke groepen, niet meer tot stand. Elk bisdom tracht voor zijn
gebied een soort van sociaal seminarie op te richten, de standsorganisaties en de politieke groepen verkozen hun eigen scholingsarbeid. De
versnippering der finantiële middelen en de verdeeldheid in de ideeën
heeft noodlottige gevolgen. In Westphalen en Beieren, oerkatholieke
streken, is het voorgekomen dat de D.G.B.-leiding belangrijke syndicale
functies aan katholieke candidaten wilde opdragen — bij gebrek aan
sociaal geschoolde krachten moesten anderen worden benoemd .... Op
het einde van 1952 bestonden er in West-Duitsland circa 40 sociale
vormingscentra; er is gegronde hoop dat op het einde van 1955 rond
15.000 geschoolde katholieke arbeiders ter beschikking staan. Als vergelijking kan men erop wijzen dat het A.C.V. met zijn 600.000 leden
voor de ondernemingsraden in België ongeveer 15.000 geschoolde
krachten noodzakelijk achtte!
Noodlottig is ook de organisatorische verdeeldheid van de arbeiderswereld buiten het syndicaat.
De Kolping-familie, hoe bloeiend het werk in Duitsland ook is, kan
hier buiten beschouwing blijven: ze bereikt niet de eigenlijke industriearbeider maar bewerkt hoofdzakelijk het milieu van de zelfstandige
ambachtsman.
De Katholische Arbeiter-Bewegung (K.A.B.), op het ogenblik de
sterkste tegenstander van de D.G.B., is met zijn 140.000 leden niet in
staat een organisatorisch tegenwicht te vormen en mist daarbij de
bezieling en de dynamiek om in het arbeidersmilieu werf krachtig op te
treden.
Onder invloed van de na de oorlog sterker beklemtoonde bisdomsstructuur werden in verschillende bisdommen „Betriebsmannerwerke"
gesticht. Ze hebben een dubbele doelstelling. Op de basis van de
fabriek of de onderneming streven ze ernaar, door man-op-man actie
het klimaat van het milieu in christelijke zin te beïnvloeden om aldus
aan de verkiezingen voor de ondernemingsraden een meer persoonlijk
karakter te geven. Daarnaast bevorderen ook zij een interne scholingsactiviteit. Het Betriebsmannerwerk van het aartsbisdom Keulen is wel
de meest representatieve verschijning van deze interessante maar locale
methode.
Een laatste groep die de belangen van de christelijke arbeider, georganiseerd of niet, wil verdedigen zijn de onvertaalbare en ook partijorganisatorisch niet scherp vastgelegde „Sozial-Ausschusse" van de
C.D.U. Verschillende oud-leiders van de vroegere christelijke syndicaten vindt men in deze sociale fracties terug. In de eigen partij hebben ze
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een zeer moeilijke positie en kunnen ook hun eisen niet genoeg doorzetten in de regeringscoalitie. Adenauer is zeker een geniale tacticus die
de mogelijkheden van de internationale en nationale opposities voor zijn
buitenlandse politiek schitterend weet uit te buiten, maar in zijn binnenlands beleid schijnt hij geen sociaal-economische constructieve visie te
hebben. Daarbij moet de C.D.U., juist om de buitenlandse politiek van
de bondskanselier te kunnen steunen, in tal van sociaal-economische
vragen veel toegevendheid betrachten voor haar zeer rechts-staande
regeringspartner: de F.D.P. voelt helemaal niets voor een progressieve
politiek en zoekt daarbij de syndicale eenheid te ondergraven. Het
gevolg van deze onverkwikkelijke partijstructuur en regeringscoalitie is
dan ook dat niet elke christelijke arbeider vrede neemt met het sociaal
programma van de C.D.U. In de laatste maanden is vanwege de sociale
fractie in de C.D.U. herhaaldelijk gewezen op het feit dat de partij
meer en meer de gunst van de christelijke arbeiders verliest.
Op een laatste punt willen we nog de aandacht vestigen dat schijnbaar niets met de D.G.B. te maken, heeft en toch indirect van groot
belang is: het organisatorisch vacuum onder de jonge arbeiders. Hoe
eigenaardig het ook is, niemand schijnt zich om de industriële jeugd van
West-Duitsland te bekommeren.
Zeker, na de oorlog werd de katholieke jeugdbeweging in Duitsland
gesticht, maar het parochieprincipe maakte aanvankelijk elke gespecialiseerde jeugdorganisatie onmogelijk. Veel tijd is verloren gegaan in
interne discussies over de organisatorische basisprincipes, veel energie
werd verbruikt in pijnlijke intriges vooraleer de standsgroepen zich een
bestaansrecht konden veroveren. De Duitse K.A.J. b.v. is een pijnlijke
minderheid gebleven die niet voldoende op de steun van de parochiegeestelijkheid kan rekenen. Een vergelijking met onze K.A.J. is totaal
onmogelijk.
Indirect heeft deze situatie een noodlottige invloed op het christelijk
ferment in de D.G.B. Een krachtige katholieke arbeidersjeugd zou,
alleen door haar bestaan, een psychologische invloed uitoefenen op de
beslissingen die door de leiding van het eenheidssyndicaat worden genomen. Daarbij zou die beweging een „demographisch" reservoir en een
scholingscentrum voor christelijke syndicale leiders kunnen vormen. Het
zal niemand verwonderen dat bij deze situatie de D.G.B. zelf meer en
meer tot jeugdactiviteit overgaat. Wie zich daarover ergert, miskent de
waarde van de jeugd voor de syndicale beweging.
Samenvattend kunnen we het volgende vaststellen. Het is een feit
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dat, bij het ontstaan van de na-oorlogse syndicaten, de christelijke
arbeiders hun instemming hebben betuigd met het eenheidssyndicaat, en
om sociaal-economische redenen blijft de meerderheid nog altijd overtuigd van de wenselijkheid, zo niet de noodzakelijkheid, van het eenheidsfront. Dat de christelijke ideeën zich niet voldoende kunnen doorzetten in de D.G.B. is te wijten aan vele oorzaken: de numerieke minderheid van de christelijke arbeiders, het wegblijven van leidende
persoonlijkheden uit de vroegere christelijke syndicaten, het schrijnend
tekort aan geschoolde krachten, de organisatorische versnippering, de
onenigheid in ideeën en doelstellingen, ten slotte het volledig gebrek
aan een dynamische katholieke arbeidersjeugd.

* * *
De christelijke gedachte komt niet positief genoeg tot uitdrukking in
de D.G.B.: onze al te korte en de te weinig genuanceerde schets van het
katholieke milieu en van de katholieke gegevens van West-Duitsland
heeft daarvoor een verklaring willen geven. Blijft nog de vraag: komen
anti-katholieke stromingen in de D.G.B. zó naar voren dat er gezondigd
wordt tegen de officieel vastgestelde politieke neutraliteit en godsdienstige verdraagzaamheid?
Ik ben er mij van bewust dat dit een zeer delicate kwestie is en dat
het antwoord in West-Duitsland helemaal niet eensluidend is. Men
hoort scherpe afkeuringen die zich vooral op verspreide feiten baseren,
men hoort krachtige verdedigingen die steun zoeken in eenzijdige
sociaal-economische beschouwingen, men hoort tenslotte zeer genuanceerde oordelen waarin de positieve toon gedempt wordt door de vrees
dat het experiment nog altijd kan mislukken.
Het gaat er niet om een pleidooi te houden voor het eenheidssyndicaat dat voor zijn christelijke leden zeker religieuse problemen stelt en
bij een eventuele radicalisering ook een staatspolitiek gevaar kan
betekenen.
Uit de numerieke samenstelling van de in de D.G.B. georganiseerde
arbeiders en hun syndicale leiders is het duidelijk dat socialistische
opvattingen omtrent de sociale en economische structuur der maatschappij sterker op de voorgrond treden dan de specifiek christelijke
gedachte. Alhoewel reeds op dit punt dei onderscheidingslijn niet zo
scherp kan getrokken worden: waar eindigt, in hoofdzakelijk sociale en
economische problemen, het christelijke en waar begint het onchristelijke? Bepaalde punten van het in Duitsland beroemde Ahlener programma dat de C.D.U. in 1947 als sociaal-economische Magna Charta
van haar politiek heeft aangenomen, worden door heel wat rechts-
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staande katholieken van West-Duitsland als socialistisch beschouwd —
zoals trouwens in België het programma van het A.C.V., en zelfs van
de C.V.P., niet door alle katholieken als incarnatie van de zuiver christelijke sociale leer wordt goedgekeurd.
Een ander element bij de beoordeling van de situatie is de structuur
der partijen en de opbouw van de regeringscoalitie. Tegenover de
sociaal heterogene C.D.U. staat de homogene S.P.D. Met de meer
liberale F.D.P. moet de meer progressieve C.D.U. het Duitse „schip
van state" door tal van compromissen zee-waardig houden.
Deze twee oorzaken, numerieke samenstelling van de D.G.B. en de
verschillende partijstructuur, hebben als gevolg dat de S.P.D. veel meer
de doelstellingen van de D.G.B. behartigt dan de C.D.U. en dat anderzijds het syndicaat meer vertrouwen heeft in de sociaal-economische
politiek der S.P.D. dan in die van de regeringscoalitie.
Om de politieke neutraliteit en de democratische verantwoordelijkheidszin van de D.G.B.-leiding tegenover die van bepaalde groepen in
België te stellen, kan het interessant zijn erop te wijzen dat bij de zeer
heftige discussies over het „Betriebsverfassungsgesetz" de D.G.B. wei
protestmeetings heeft op touw gezet en zelfs een tweedaagse staking
van de dagbladen heeft georganiseerd, maar dat zij op de voor haar
onbevredigende parlementaire beslissing niet met een algemene staking
heeft gereageerd. Een ander feit is ook dat de D.G.B. zich distancieert
van de zeer negatieve houding van de S.P.D: in zake het Europees
Verdedigingsverdrag: herhaalde malen heeft de syndicale leiding erop
gewezen dat ze er niet aan denkt de parlementaire beslissing door
staking te willen beïnvloeden. Veeleer neemt ze een positieve houding
aan tegenover de hele problematiek die met deze vragen verbonden is.
Ook in het vraagstuk van het Schuman-plan heeft de D.G.B. een andere
houding aangenomen dan de S.P.D.: terwijl deze laatste het plan heeft
bestreden, aanvaardde het syndicaat zonder aarzelen de unificatie van
de Europese kolen- en staalmarkt.
,

Minder goed is het gesteld met „weltanschauliche" verklaringen van
persoonlijke aard.
Het komt meer dan eens voor dat invloedrijke D.G.B.-functionarissen
in woord en schrift een terminologie gebruiken die voor katholieken zo
niet beledigend dan toch zeer pijnlijk is. Er zijn zeker gevallen waarin
dit uit afkeer geschiedt en het vooroorlogse sectarisme op de voorgrond
treedt. Dikwijls echter is het een gevolg van onbegrip en onwetendheid.
Men vergete niet dat het Duitse socialisme zich hoofdzakelijk recruteerde onder de vrijzinnige protestantse milieus en dat de katholieke
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gedachte en de katholieke waarden voor velen onder hen een boek met
zeven zegels is. Het komt echter veel te dikwijls voor dat katholieken
alleen in hun eigen bladen op zulke ontsporingen reageren en niet
gebruik maken van het vrije forum dat in de D.G.B.-tijdschriften voor
iedereen openstaat. Wat baat het te fulmineren tegen bepaalde meningen over bevolking, geboortenbeperking enz. in bladen die niet in de
arbeiderswereld binnendringen!
Niemand ontkomt aan de indruk dat de D.G.B.-leiding werkelijk
ernstig zowel de partijpolitieke neutraliteit als de godsdienstige tolerantie wil bewaren. Onder invloed van de christelijke syndicalisten heeft de
hoogste leiding telkens weer geprotesteerd tegen persoonlijke ontsporingen en daarbij de betreffende functionarissen scherp terecht gewezen. Dat in lagere administratieve regionen, vooral in overwegend
socialistische Lander zoals Hessen, deze religieuse tolerantie niet altijd
wordt in acht genomen is een feit dat de leiding met spijt constateert en
tevens uit de wereld poogt te helpen. Dat neemt niet weg date juist de
lager staande christelijke syndicalisten soms voor zeer scherpe gewetensconflicten komen te staan die niet opgelost worden door een of f iciële nota van Dusseldorf!
Van katholieke zijde wordt nog op heel wat meer punten critiek
uitgeoefend. De K.A.B. heeft zelfs een ,,witboek" uitgegeven: „Gewerkschaften im Zwielicht — Syndicaten in het schemerdonker". De
brochure, die aan de hoogste kerkelijke instanties werd bezorgd, lokte
veel discussie uit. Naast de reeds gesignaleerde punten, ging het hoofdzakelijk over het algemene klimaat van de D.G.B.
Betekenend was het feit dat zeer rechts-staande bladen en ondernemerskringen een grote publiciteit aan de brochure en haar critiek hebben gegeven: het was er deze groepen schijnbaar om te doen het syndi
caat als zodanig in een ongunstig daglicht te stellen. De christelijke
syndicalisten in de D.G.B., waarvan zeer velen ook lid zijn van de
K.A.B., hebben herhaalde malen stelling genomen tegenover die aantijgingen, vele opwerpingen weerlegd en onvolledige voorstellingen
recht gezet. De Duitse Bisschoppen hebben de K.A.B. bedankt voor
haar waakzaam optreden en tevens de christelijke syndicalisten aangemoedigd in hun arbeid in het syndicaat ... .
Merkwaardig is wel dat ook in katholieke m ieus zeer zelden het
woord „splitsing" valt. We menen dat dit artikel voldoende inzicht in
de toestand der Duitse katholieken heeft gegeven om dit feit te verklaren. De christelijke syndicalisten voelen er niets voor om de reli-
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gieuse tegenstellingen in fabriek en onderneming te brengen en tevens
weten ze zeer goed dat elke splitsing een verzwakking in het syndicale
front betekent. D aarbij is het tekort aan geschoolde krachten en ... .
aan finantiële middelen zo groot, dat elke poging in die richting schipbreuk moet lijden. Derhalve beperkt men zich tot critiek van bestaande
toestanden en ontsporingen; men wijst de arbeiders en hun syndicale
leiders op hun verantwoordelijkheid, en bouwt onverdroten verder aan
het scholingsapparaat. Bepaalde groepen wensen de splitsing, de meeste
hopen dat het experiment zal kunnen doorgevoerd worden, maar allen
zijn op hun hoede.
Is de D.G.B. aanvaardbaar voor de katholiek? Alhoewel het eenheidssyndicaat geen homogeen levensmilieu biedt, moet die vraag
voorlopig positief beantwoord worden. Anders twijfelt men vermetel
aan de oprechte katholieke gezindheid van honderdduizenden arbeiders
die met de D.G.B. meewerken. Zolang ook de Duitse Bisschoppen, die
toch de behoeders zijn van geloof en zedenleer, op zijn zachts gezegd
het eenheidssyndicaat „dulden" heeft niemand het recht een principieel
veto uit te spreken. Dat in de D.G.B. spanningen en gevaren bestaan,
meer misschien voor de kleine syndicale functionaris dan voor de eenvoudige arbeider, is duidelijk — maar niet alle spanning moet eindigen
met een capitulatie en de katholiek moet alleen het gevaar van zonde
vluchten.
De Duitse syndicale activiteit sinds 1945 schijnt voldoende waarborg
te geven dat de D.G.B.-leiding het ernstig meent met de democratische
staatsstructuur en met de religieuze tolerantie. Een splitsing van het
syndicale front in een uitgesproken katholieke minderheid en een
radicaal socialistische meerderheid zou, bij een volk dat van nature een
voorkeur schijnt te hebben voor „grundsátzliche" oplossingen zeker een
groot gevaar betekenen voor het zo kwetsbare democratische apparaat
van een industriële staat. Ook dat aspect mag bij de beoordeling van het
eenheidssyndicaat niet uit het oog worden verloren. Mensen die geen
vrede nemen met de D.G.B. beschouwen het eenheidssyndicaat als een
„minus malum" dat men aanvaarden moet om een groter kwaad te
vermij den.
Door de universeler wordende activiteit van het moderne syndicaat,
dat zich niet alleen mct loonvragen en arbeidsvoorwaarden inlaat, maar
ook de algemene eccn3mische, sociale en culturele politiek van het land
wil beïnvloeden, kan echter v oor de christelijke leden in de D.G.B. een
gewetensprobleem in zijn onverbiddelijkheid worden gesteld. Een op
het eerste gezicht „neutrale" syndicale activiteit kan impliciet stellingen
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bevatten die niet meer met de vaststaande katholieke sociale leer in
overeenstemming te brengen zijn. Een democratische economie, een
universele welvaartsstaat, een sociale cultuurpolitiek berusten op grondslagen die niet enkel onder de competentie vallen van syndicale studieburelen, en hebben gevolgen die niet enkel beoordeeld worden naar de
monetaire draagkracht van een land. Terecht wees Kardinaal Frings de
christelijke syndicalisten uit de D.G.B. op hun plicht de rechtmatigheid
en de wenselijkheid van de syndicale eisen en doeleinden steeds weer te
toetsen aan de vaste richtlijnen der katholieke Kerk.
Wil de D.G.B.-leiding de syndicale eenheid in West-Duitsland
bewaren dan moet ze niet alleen de „normale" wrijvingsvlakken tot een
minimum herleiden, maar ze dient ook waakzaam de syndicale politiek
op haar grondslagen en gevolgen te onderzoeken. Anders kan het
gebeuren dat, ondanks alle sociale en economische voordelen van het
eenheidssyndicaat, het christelijk geweten zich verplicht ziet tot een
„non possumus". Dat ware noch voor de Duitse arbeidersmassa te
wensen noch ook voor de politieke stabiliteit van West-Europa.
Naschrift.

Bovenstaand artikel was geschreven vóór de verkiezingen in WestDuitsland op 6 September. De weken onmiddellijk vóór en na de verkiezingen hebben een duidelijk bewijs geleverd van de diepe spanningen
in het syndicaal milieu. Door de overweldigende zegepraal van Ade
nauer hebben de christelijk geïnspireerde elementen in West-Duitsland
een sterkere positie gekregen tegenover de socialiserende richting. Zal
een krachtsverschuiving plaats grijpen in de D.G.B. of zal een bres
worden geslagen in het syndicaal eenheidsfront?
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dragen tot concretisering van de gedachtenvorming over de problematiek van het gezin van onze tijd, meer speciaal het gezin van de industriele loonarbeider.
De grote en snelle veranderingen van de laatste eeuw, o.a. op het
gebied van verkeer, productiewijze en techniek, om slechts de bekendste
te noemen, hebben diepgaand ingewerkt op vele maatschappelijke instellingen, waaronder het gezin.
Hoe heeft het gezin deze invloeden verwerkt?
Voor de gezinnen zouden deze veranderingen verbeteringen kunnen
zijn door verlossing uit isolement, verhoging van welvaart en verlichting
van arbeid. Zien we naar de werkelijkheid dan constateren we dat de
aanpassing aan de wijzigingen nog niet zodanig is dat het gezinsleven
in het algemeen er door verbeterd is. Speciaal de gezinnen uit de maatschappelijke klasse die uit die veranderingen m.n. de opkomst van de
industriële productie ontstaan is, de klasse van de industriële loonarbeiders, lijden het meest van het feit dat de maatschappij als geheel de
verworvenheden van de nieuwe tijd nog niet op positieve wijze geintegreerd heeft in het dagelijks leven. De opkomst van de industriële productie en de techniek hebben de arbeider wel lichtere arbeid, meer
welvaart en vrije tijd gebracht maar ze hebben tevens aan de uit economisch oogpunt geziene onderste lagen der samenleving veel ontnomen:
het bezit van een eigen bedrijf en vakkennis, die samen aan het bestaan
van deze klasse enig maatschappelijk reliëf en aanzien gaven.
De betekenis hiervan, door Marx benadrukt voor wat de gedachtenwereld van de arbeider en de ontwikkelingen in economie, openbaar
leven en godsdienst betreft, is niet minder groot, misschien zelfs reëler,
voor het gezinsleven.
De huidige arbeidersstand is voor een groot deel voortgekomen uit de
maatschappelijke laag van kleine boeren, ambachtslieden en neringdoenden. Het gezinsleven van deze categorie van mensen droeg een
speciaal stempel door het feit dat de vader vakman was, tevens meestal
eigenaar van een bedrijf. Het aan eigen huis verbonden bedrijf maakte
het gezin tot een productieve eenheid waar alle gezinsleden belang bij
hadden en naar vermogen in meewerkten. De vader was hoofd van dit
bedrijf. Zijn werk daarin, vaak langdurig en zwaar, toonde duidelijk
ook aan de kleinere kinderen, dat „vader voor ons allemaal werkt en
zorgt", dat zijn arbeid al het nodige en prettige verschafte. De grotere
kinderen, speciaal de zoons, zagen al gauw dat vader een vak verstond,
ze zagen daarom tegen hem op en waren trots en blij als ze hem langzaamaan mochten helpen en wat van hem leren. Tot ver in hun volwas-
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zijn kinderen werken, dan brengen ze het in „vakkennis" al gauw even
ver als vader, en hun loon verschilt in hun ogen ook al niet veel. In
maatschappelijk aanzien denken ze ook gauw gelijk te staan: ze zijn
fabrieksarbeider als hij. Gehoorzaamheid en respect t.o.v. een maatschappelijk en economisch zo onbetekenend persoon is moeilijk op te
brengen voor jonge mensen die zich in de genoemde opzichten al gelijkwaardig achten 5 ).
Ook moeders rol is niet meer wat die vroeger was. De industrie heeft
haar veel werk uit handen genomen; geen inmaak en slacht meer, de
kleren kunnen kant en klaar gekocht worden, wassen is geen kunst
meer nu een poeiertje „zelf" het vuilste goed reinigt.
En zelfs als in het gezin conserven en confectie keurig verzorgd aangeboden worden, vat toch bewust of onbewust de gedachte post dat
men buiten een gezin om, wat de verzorging betreft, wel klaar kan
komen. De talloze jonge mannen en vrouwen op kamers, die met gascomfoor en blikken het redden, zijn de levende bewijzen van de desintegrerende werking op het gezinsleven van de industriële ontwikkelingen
op huishoudelijk gebied. Ook de huishoudelijke scholing van de meisjes
geschiedt niet meer door en in het gezin. Hier ligt de zaak wat anders
dan bij de vakscholing van de jongens door de vader. Die scholing kan
niet meer thuis gegeven worden, ook in de gezinnen die nog een eigen
bedrijf hebben. De vorderingen van de techniek hebben ook in ambacht
en landbouw nieuwe werkwijzen en machines gebracht. De theoretische
en practische kennis die nodig is om met succes een eigen bedrijf te
blijven voeren is zo uitgebreid dat de jonge ambachtslieden en boeren
vakscholen moeten bezoeken, ook al is hun vader bekwaam in zijn vak.
De tijd en de didactische talenten zullen in de regel niet in voldoende
mate aanwezig zijn om de jongens een scholing te geven die hen in
staat zal stellen ook de ontwikkeling in de toekomst te volgen.
In de huishouding is de techniek ook wel doorgedrongen maar toch
op een andere manier; een echte bekwame huisvrouw zou haar dochter
wel een volledige opleiding en training voor de practijk kunnen geven.
Hier constateren we echter, dat in de maatschappelijke laag waar we
onze aandacht speciaal op gevestigd hebben er over het algemeen een
groot gebrek is aan huishoudelijke bekwaamheid. Dit feit wordt dikwijls
vermeld in de vorm van een verwijt, bij nader toezien blijkt evenwel dat
dit verwijt niet steeds, misschien slechts zelden, verdiend is.
Huishoudelijke kennis is eeuwen en eeuwen van moeder op dochter
5 ) Dat voor de gezinnen uit andere kringen de behandelde factoren minder of
anders de gezinssituatie beïnvloeden is duidelijk. Andere algemene oorzaken wegen
daar het zwaarst. Bovendien speelt een zeker gebrek aan lust om zich in de wereld
van de kinderen te verplaatsen in hogere kringen een grote rol.
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doorgegeven. Rijke tradities van keuken en linnenkast leefden in families, streken en landen en vormden bescheiden maar waardevol een
grote cultuurschat. In welvarende boeren- en burgergeslachten wordt
die vandaag nog, aangepast aan nieuwe omstandigheden en eisen,
doorgegeven, de goedverzorgde tafel, linnenuitzet en woning worden
er als vanzelfsprekend geaccepteerd. Ook in, aan tradities minder rijke
milieus bestaat nog steeds een degelijke huishoudelijke kennis, doorgegeven van moeder op dochter, aangevuld door het bezoek aan een goede, vanoudsbekende huishoudschool waar de huishoudelijke tradities in
ere gehouden worden.
Hoe staat er in dit opzicht het arbeidersmilieu voor? De industrie
recruteerde in de tijd van haar opkomst de arbeiders uit een klasse die,
hoewel bescheiden van welstand, toch ook een zeker cultureel bezit en
tradities had, zeker op huiselijk en huishoudelijk gebied. Deze tradities
waren veelal gebonden aan beroep, bedrijf of woonplaats, en de verandering in een of meer van deze opzichten, waarmee de overgang naar
de staat van loonarbeider gepaard ging, bracht zeker op den duur een
verlies van deze tradities met zich mee. De uitbuiting van de arbeider
waarmee de groei van de industriële productiewijze gepaard is gegaan,
gaf bij dit verlies de doorslag. De nieuwe maatschappelijke groep van
de loon-arbeiders begon daardoor haar bestaan in grauwe armoe en
traditie-dodende ellende. De lange werktijden deden zinvolle ontspanningen verdwijnen, de gezinnen concentreerden heel hun bestaan om de
voldoening van de eerste behoeften; de lage lonen dreven ook de vrouwen naar de fabrieken, waardoor ook nog de laatste restanten van een
verzorgd huiselijk leven verdwenen.
Tevoren was al veel uit huis verdwenen wat het gezin nog aan oude
huishoudelijke tradities bond, meubels en waardevol (misschien antiek)
huisraad waren verkocht, kleding en linnengoed versleten. Het kleine
loon maakte het onmogelijk behoorlijk nieuw aan te schaffen. De huisvrouw had ook niet veel te doen, de schamele maaltijden en armelijke
kleding gaven haar weinig arbeid of animeerden haar weinig, er was
toch geen eer te behalen. Kon ze zo haar dochters veel van huishouden
leren? Was het wonder dat waar er weinig te verzorgen viel de traditie
van huishoudelijke zorgzaamheid verloren ging?
Weinig is er op gewezen 6 ) dat de grote traditie-breuk op huishou6 ) Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat wetenschap en openbaar leven het
huishoudelijk en dagelijks leven zolang als iets onbelangrijks beschouwd hebben. In
een conceptie van de wereld als een „mannenwereld" waar alleen uitvinden, produceren, vooruitgang en expansie meetelden, leek dit ook zo. Het optreden van vrouwen
in wetenschap en openbaar leven, mede te zien als reactie op de genoemde conceptie,
kan misschien bijdragen tot het vinden van het nodige evenwicht.
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edelijk gebied een geweldige debet-post is op de rekening van de zo
fataal verlopen opkomst van de moderne productie-methoden 7 ) . Als er
dus in menig arbeiders-gezin een schromelijk tekort is aan huishoude
lijke kennis moet men daarin niet te gauw individuele schuld zien, maar
een treurig gevolg van ongelukkige omstandigheden. Verwijten zijn
dan niet op hun plaats, deze negatieve reactie moet vervangen worden
door positieve actie, zoals verderop in 't kort zal worden aangegeven.
Willen we het vorengaande in één formule samenvatten dan kan
men zeggen dat het gezin, speciaal het arbeidersgezin, verschillende
functies heeft verloren. We stipten aan de functies van economische
productie, die van scholing en die van de verzorging (deze laatste ten
dele).
Ook andere functies zijn kortelings aan het gezin ontvallen b.v. de
ontspanningsfunctie. O.a. door de verbeteringen in het verkeer is ook
de minder welgestelde in staat om zich voor zijn ontspanning van huis
en woonplaats te verwijderen.
Fiets en bus zijn goedkope vervoermiddelen die de arbeider in zijn
vrije uren, op Zondagen en in de vacantie (ook een nieuw element in
zijn leven) onafhankelijk maken van huis en gezin. De film, zelf een
product van techniek en industrie, biedt ook ontspanning buitenshuis,
evenals de actieve en passieve sportbeoefening, pas massaal mogelijk
geworden door de kortere werktijden. Het gezin dat tevens bedrijfseenheid was bond ook in de ontspanning de leden meer samen. De
oude boeren- en ambachtstradities kenden bepaalde seizoensfeesten,
gezamenlijke rustpozen van de bedrijfsgenoten tevens huisgenoten.
Dit functieverlies door het gezin is niets nieuws. In andere tijden en
andere culturen vielen aan het gezin veel meer taken toe, in de echte
patriarchale culturen werden zelfs alle levensterreinen vanuit het gezin
„bediend". Daar viel b.v. de verzorging van de godsdienst toe aan het
gezin, in huiselijke eredienst met de patriarch als priester. De priesterlijke waardigheid van de patriarch was een voornaam steunpunt voor
zijn gezag.
Uit de geschiedenis van het Israëlitische volk weten we hoe daarvoor
in de plaats de tempel-eredienst met aparte bedienaren gekomen is. In
het Christendom is de verzorging van de eredienst overgenomen door
de Kerk, wat niet wil zeggen dat in de beleving van de Christelijke
godsdienst het gezin geen functie zou hebben. Dat in rechtszaken het
gezinsleven betreffende, of geschilpunten tussen gezins- en familieleden
7 ) Het verloop had anders kunnen zijn als niet de opkomst van de techniek samen
was gegaan met een individualistische en materialistische levensbeschouwing en een
overheersen van de geldeconomie.
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Inderdaad, liefde, vertrouwelijkheid, geborgenheid, geluksbeleving,
waar zal een kind, waar zal een mens die vinden als het gezin hem die
niet biedt? Geen enkele maatschappelijke groepering is daartoe in staat,
geen kostschool, club, vriendenkring of welke andere gemeenzame
levensgemeenschap ook, kan zijn leden dat gevoel geven van geheel en
al aanvaard te zijn, hem toestaan volkomen zich zelf (chez soi) te zijn,
open te staan naar de anderen en wederkerig in de ander te treden.
Liefde en tederheid zijn thuis in het gezin, ze zijn het zaad waaruit het
ontkiemt als een man en vrouw hun genegenheid maatschappelijk gestatte geven in het stichten van een gezin en het uitbreiden met uit
liefde geboren nieuwe gezinsleden.
„Le mystère de l'amour qu'est le monde familial" 10 ) doet de verliefdheid en de liefde van de jonge man en vrouw uitgroeien tot levenslange
trouw en de ontroerende aanhankelijkheid van het oude echtpaar,
schept het klimaat dat het kinderleven paradijselijk kan maken, geeft de
menselijke persoonlijkheid kans tot rustige, heerlijke ontplooiing.
Temidden van al de sombere perspectieven van het huidige gezinsleven biedt deze conclusie een hoopvol uitzicht. Want als werkelijk de
hoofdfunctie van het gezin ligt op het terrein van de liefde, en allerlei
nevenfuncties het gezin ontnomen zijn, dan mogen we toch ook vaststellen dat er nu ruime tijd en gelegenheid is voor het gezin om zich aan
zijn hoofdfunctie te wijden.
Een ouderpaar dat in gezinsverband de handen vol had met beroep
en bedrijf, verzorging en scholing der kinderen kon alleen in het vervullen van die nevenfuncties de liefde en genegenheid voor elkaar en
de kinderen beleven. Hoe veel kwam het evenwel niet voor dat de
beslommeringen met het dagelijks werk zo groot waren, de zakelijke
instelling zo overheersend dat althans de uiting van de liefde verschrompelde. In 't harde werken voor 't dagelijks brood of in 't gezamenlijke streven naar meer welvaart vielen betuigingen van tederheid
gauw uit de toon, zeker wanneer, zoals in onze streken, een weinig
expansieve aard en puriteinse uitleg van de Christelijke kuisheid meewerkten aan afkeuring van lichamelijke uitdrukking van lief degevoelens.
Het gezin van de oude stempel waar het bedrijf en de moeizame verzorging alle krachten opeisten, had weinig tijd en ambitie voor langdurig, koesterend spel met het kleine kind, voor regelmatig zorgeloos in
ontspanning bijeen zijn, voor inhoudsvolle, vertrouwelijke gesprekken,
10 )

Louis Doucy, Introduction blz. 140 v.v.
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het zakelijke overheerste, het tedere kwam op de achtergrond, men
kende het nauwelijks, schaamde er zich bijna voor.
Het moderne gezin dat z'n hechtheid niet meer kan ontlenen aan
factoren die het gezinsleven in andere tijden schraagden, heeft de kans
om voor de gezinsleden te zijn wat het moet zijn: de groep die gelukkig
maakt, waar men geheel toe behoort, die de vertrouwelijkheid en geborgenheid die ieder mens behoeft niet geeft maar is.
Maar hoe komt het dan dat juist onze tijd zo'n crisis kent in het
gezinsleven, dat uithuizigheid, echtscheiding, weigering van kinderzegen, kinderverwaarlozing en andere symptomen van gezinsverval zo
frequent zijn?
Het is gemakkelijk dit alles toe te schrijven aan zedenverwildering,
egoïsme en genotzucht, bij nauwkeuriger toezien op de individuele gevallen en een doordenken op de algemene oorzaken, blijkt dat er van
persoonlijke schuld vaak geen sprake is 11 ) . Algemene ideologische en
feitelijke oorzaken maken het voor de individuen uiterst moeilijk om een
in alle opzichten gaaf huwelijks- en gezinsleven te leiden. Het zou te
ver voeren daar op in te gaan, hier zij alleen naar voren gehaald dat het
voor de mens nodig is, wil hij de geestelijke waarden handhaven, dat
deze innig verbonden zijn met, en beleefd worden in een stoffelijke
vorm. De geestelijke waarde „liefde" op geheel geestelijke wijze beleven
en uitdrukken zal de mens pas gegeven zijn in de hemel; ook de meest
geestelijke liefde, die tot God, zoekt in het aardse leven steeds naar
stoffelijke uitdrukking, kan daar zelfs niet buiten. Hoe veel te meer de
menselijke liefde!
Dat in het oude gezin ondanks beslommeringen van gezinsbedrijf en
druk huishoudelijk werk de echtelijke en gezinsliefde bleven bestaan en
zich op beslissende ogenblikken manifesteerden, kwam omdat ze zich
voedde aan, en gedragen werd juist door de op de andere gezinsleden
en hun verzorging gerichte arbeid.
De innerlijke betekenis van het zwoegen van vader en moeder lag in
de toewijding aan elkaar en hun kinderen, in wat vader verdiende lag
zijn liefde uitgedrukt, in wat moeder op tafel bracht demonstreerde zij
haar tederheid. Een verzaken aan het werk zou tevens een verzaken
11 ) R. Konig. Materialien zur Soziologie der Familie. Bern 1946 blz. 81 en 96, wijst
in dit verband op de belemmeringen voor onbevooroordeeld denken die uitgaan van
klagen, wensdromen en idealiseren van vroegere toestanden. Individuele verschijnse-

len, die massaal voorkomen, hebben oorzaken die men moet proberen te achterhalen,
het staanblijven bij moraliserende critiek op onze huidige tijd onttrekt de ware samenhang aan het oog.
In dezelfde geest L. Doucy. Introd. passim.
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zijn aan de liefde, een volhouden, ook in schijnbare sleur was op zich
zelf al een levend houden van een minimum aan genegenheid, op een
wijze die begrijpelijk was voor allen. Al waren de uitingen van genegenheid in veel gezinnen van vroeger dan ook gering, de materiële
ondergrond was breed en gevarieerd; kwam daarbij dan nog de steun
die bezit, vakkennis en maatschappelijk aanzien aan het gezag der
ouders gaven, dan stonden de kansen voor een hecht gezinsleven goed.
De materiële steunpunten van de liefdebindingen en de basis van het
ouderlijk gezag zijn in het moderne gezin, zeker in dat van de industriele loonarbeider uitermate smal in vergelijking met vroegere perioden 12 ) ! Als echter de gezinsband en het ouderlijk gezag uitsluitend
berustten op economische grondslagen, dan mocht het wel wonder
heten dat er vandaag in de klasse van de loonarbeiders nog één gaaf en
goed gezin was. Het feit dat de werkelijk verworden gezinnen toch nog
verre in de minderheid zijn, bewijst dat er buiten de algemene oorzaken
die werken in de richting van verval van het gezin nog bijzondere
krachten werkzaam zijn die het gezinsleven schragen.
Met voorbijgaan van de grote krachten die voor de versterking van
het gezinsleven gelegen zijn in godsdienst, locaal gemeenschapsleven
en gezonde traditie, moge hier een beschouwing volgen over een heel
bijzondere kracht en mogelijkheid waarover iedere vader en moeder kan
beschikken tot opbouw van een mooi gezinsleven.
Ieder mens draagt een, helaas al te vaak onontgonnen schat mee door
het leven in de onvervangbare waarde van de persoonlijkheid.
Hier wordt daarmee bedoeld die speciale samenstelling van aanleg en
mogelijkheden mét de ontwikkeling daarvan, die ieder mens tot iets
unieks maken, hem een speciale waarde geven, in zich onvergelijkbaar
met de waarde van ieder ander persoon. Die enigheid en onvervangbaarheid speelt in 't bijzonder in het gevoelsleven een eerste rol, maakt
een persoon, die voor alle anderen gewoon en onaantrekkelijk lijkt, in
de ogen van hen die haar beminnen ineens tot wat zij is, n.l. de enige,
de onvervangbare.
In de wereld van het gezin waar liet gevoelsleven per definitie thuis
is, ligt ook het terrein van de waardering van ieder mens als persoonlijkheid. Man en vrouw, ouders en kinderen, broers en zusters staan
12) Men kan deze conclusie een sterke bijsmaak van „historisch materialisme" verwijten. Dit zou gerechtvaardigd zijn als verder geconcludeerd werd dat dus het gezin
gedoemd is te verdwijnen. Veranderingen in economisch leven en andere materiële
omstandigheden brengen mede wijzigingen te weeg in aard en taak der sociale instellingen waaronder het gezin. Andere dan materiële oorzaken van de crisis van het
gezin in onze dagen blijven hier buiten beschouwing.
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hier niet tegenover elkaar als neutrale „medeleden", die zonder aan het
geheel afbreuk te doen, willekeurig verwisseld kunnen worden, maar
staan in zeer krachtige gevoelsrelatie tot elkaar, juist berustend op het
horen bij een en hetzelfde gezin, een en dezelfde liefdeband.
De betekenis van het unieke bezit der persoonlijkheid voor de
opbouw van het gezinsleven is groot. Het wil zeggen dat iedere man of
vrouw er in kan slagen voor zijn of haar kinderen iets heel bijzonders te
zijn, bemind en geëerd, erkend als de enige en onvervangbare, afgezien
van wat hij of zij voor de buitenwereld, voor de maatschappij betekent.
Er in kan slagen. Dat niet allen dit lukt is zeker, getuige de vele
gezinnen waar gehoorzaamheid en eerbied verdwenen zijn, waar zelfs
de liefde zoek is en de gezinsleden alleen door sleur of menselijk opzicht
bijeen gehouden worden, totdat deze gezinnen misschien ook ten ondergaan in echtscheiding of gerechtelijke ontzetting der ouders uit de
macht over hun kinderen. En ook hier weer zijn we verplicht te vragen
of er steeds sprake is van individuele schuld, of niet algemene oorzaken
bijgedragen hebben aan de onmogelijkheid waarin veel echtparen en
ouders verkeren om zich in de huiselijke kring als de persoonlijkheden
die ze in wezen zijn te doen kennen en waarderen. Het antwoord hierop
kan m.i. niet anders zijn dan dat de algemene omstandigheden van onze
tijd sterk werken in de richting van een onderdrukking van de persoonlijkheid, van een bemoeilijking van haar ontplooiing, zeker voor de
arbeidersklasse.
Het onderwijs werkt in dit opzicht tot nu toe weinig positief (uit
welke oorzaken dan ook) , het productiesysteem werkt voor velen, het
massale ontspanningsleven voor practisch allen negatief, om slechts
enkele, algemeen werkende maatschappelijke factoren te noemen.
Temidden van al die nivellerend op hun persoon inwerkende krachten groeien de jonge mensen op en drijven vóór zij de kans gehad
hebben zich zelf te leren kennen, laat staan hun mogelijkheden te ontwikkelen, het beroeps- en huwelijksleven in. Dan moeten ze verantwoordelijkheden op zich nemen waarop niemand hen heeft voorbereid.
Hebben ze werkelijk geen kans gehad? Dit mag eigenlijk niet meer
gezegd worden sinds de standsorganisaties steeds meer de nadruk leggen op de persoonlijkheidsvorming van hun jonge leden, de jeugdbeweging naar aparte vormen zoekt tot beïnvloeding van de bedrijfsjeugd en
er van alle kanten gegrepen wordt naar de „ongrijpbare" jeugd. Uit het
standpunt van de bezorgdheid om het gezin moet dit onverdeeld toegejuicht worden, al mag het, op het eerste gezicht schijnen dat al dat
„beweeg" de jeugd uit het gezin haalt. De bewuste werking aan de
ontwikkeling van de persoonlijkheid in de richting van gezinswaarden
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een te groot talent om het daarbij te laten. Het echte wezen van het plastische scheppen moet hij aangevoeld hebben, zonder dit ooit ten volle te bereiken. Was dit niet de
reden van de breuk met Gustave de Moreau, de leermeester van Rouault, Matisse,
Desvallières
En hoe anders zijn bewondering voor Manet te verklaren? Hij
schrijft zelf over „Le Fifre" van Manet: „Er is onder andere een kleine fl uitspeler
van het leger, of liever een pijper, waarlijk een' wonderstukje .... het is uit een
gevoelig deeg, heeft een toonfijnheid, een eenvoud van factuur en een leven waarvan
men zich moeilijk een idee kan vormen". Dit aanvoelen van de echte plastische
waarden moet ook hebben meegesproken in de koortsachtige bedrijvigheid, die niet
alleen door zijn jeugd kan uitgelegd worden, en in de beslissing om alleen te gaan
wonen, weg van zijn nicht Louise. Hij heeft de tijd niet gehad in zijn korte carrière
niet langer dan zes jaar om onder zijn voorbeelden uit te komen. Maar hij heeft
ons toch zijn waarachtig talent bewezen in werken als „Charles met de gestreepte
trui", waarin de schilder meer en meer het motief verlaat en een zeer duidelijke
bekommernis aan de dag legt voor de plastische verantwoording van zijn schilderij.
De kleine Charles, die zo dikwijls werd „gesnapt" door Evenepoel, is hier voor een
groot deel nog slechts de aanleiding, niet meer de inhoud van het schilderij. Ook in
de werken die hij uit Algerië meebracht spreekt dezelfde bekommernis.
De vraag stellen naar de mogelijke ontwikkeling van Evenepoel's kunst is even
onvruchtbaar als noodzakelijk. Deze vraag immers werd ons opgedrongen door een
bezoek aan „Kunst van Heden", waar wij de evolutie konden zien van kunstenaars
die slechts één of een paar jaar jonger waren dan Evenepoel. Naar gewoonte heeft
„Kunst van Heden" in zijn Salon 1953 voor de afgestorven leden een kleine retrospectieve gereserveerd. Dit jaar waren het Hippolyte Daye, Jarl Brusselmans, Emile
Vloors. Vloors was een jaar ouder dan Evenepoel. Daye een jaar jonger. Geen van
beide had reeds iets merkwaardigs voortgebracht toen Evenepoel stierf in December
1899. De evolutie van Vloors en Daye leidde tot twee uitersten. Wat zou er van
Evenepoel zijn geworden?
Daye blijft een trouwe leerling van het impressionisme tot in 1920, het jaar waarin
hij uit Engeland terugkeert. Zoals voor verscheidene Vlaamse Expressionisten is de
ballingschap onder de oorlogsjaren voor hem van beslissende betekenis geweest.
Zoals voor Permeke en Tijtgat, zo kwam ook voor Daye het vinden van de eigen
persoonlijkheid in Engeland waar de tentoonstellingen van Picasso, Mogdigliani en,
naar het ons voorkomt, vooral Matisse een diepgaande invloed zullen nalaten. Tot
voor de oorlog van 1914 had Daye nog veel gewerkt buiten zijn kunstbezigheden.
Van dan af wijdt hij zich uitsluitend aan de schilderkunst. In 1920 bekeert hij zich tot
het Expressionisme en* schildert alleen nog figuren, onttrokken aan een bepalend
milieu en sterk in zichzelf besloten. Daarin ligt de . kracht maar ook de beperktheid
van Daye. Het is zeker waar dat het voorwerp van geen belang is voor het gehalte
van een werk, maar men moet al zeer critisch zijn voor eigen werk om gedurende
dertig jaar dezelfde motieven telkens weer zonder verstarring te herhalen.
Daye's inspiratie is geheel bepaald door de fascinatie van het ontluikende wezen
van het kind en het jonge meisje. De gestalte ervan wordt opgeroepen door een
sobere lijn en gemodeleerd met enkele kleurvlekken, die soms aan een vereenvoudigde
Rik Wouters doen denken of van heel ver herinneren aan de werkwijze van Dufy.
In deze techniek heeft Daye een zeer karakteristiek oeuvre geschapen waaronder een
paar onmiskenbare meesterwerkjes van tere gevoeligheid en schroom.
Als overgang van Daye naar Brusselmans hingen er enkele vertellingen van Edgard
Tijtgat, nog even bekoorlijk, alleen meer gericht op een vaste kleurenconstructie.
Bij zijn eigen werk bleef Tijtgat niet staan. Hij stond bewonderend stil voor een
sneeuwlandschap van Jan Brusselmans „Winter te Dilbeek"{ Dit kleine schilderij
vergoedde veel van de povere indruk die een paar andere werken in deze overzichtstentoonstelling nalieten. Nu Brusselmans gestorven is zal hij wel moeten dulden dat
de critiek, waar hij weinig eerbied voor toonde, zich vrij over zijn werk uitspreekt.
?
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Deze verzameling van enkele van zijn werken biedt echter niet de goede gelegenheid
daartoe. Brusselmans was nooit een populaire schilder en tot voor enkele jaren leefde
hij geheel in de schaduw van Permeke en de andere meesters van de Latemse school
die zowat het monopolie hadden van de moderne Vlaamse schilderkunst. Bij de
jongeren wordt hij nu meer gewaardeerd. En het is best zo. Want weinigen bezitten
die spontane, lyrische kracht van Permeke. Bij Brusselmans kan men moeilijk van
lyriek gewagen. Er steekt in zijn werk een zekere barsheid die het moeilijk toegankelijk maakt. Maar dat is slechts de weerglans van een superieure beheersing van smaak
en gevoel die epische •--- met het starre en stereotiepe van het epos --- kracht verlenen
zelfs aan een werk van kleine afmetingen. Die strenge contrflle van het talent kan
slechts bevruchtend werken op jongeren, hoewel wij in deze tentoonstelling ook moesten ervaren hoe die beheersing tot een potsierlijke manie kan uitgroeien.
Rond deze drie figuren was er werk van de beroemde namen van de Belgische
schilderkunst samengebracht. Vele namen waren er niet en van de bekende was er
niet veel nieuw werk. Toch is de ontmoeting aangenaam en leerrijk. Oud werk wordt
dieper genoten of ontgoochelt. Van Paul Delvaux, een van de weinige „schilders" uit
het surrealisme, waren weer de obsederende vrouwen aanwezig, die overal rondwaren
zonder eigenlijke gestalte hoewel hun lichaam met minutieus realisme is weergegeven.
Was het als contrast bedoeld? De waterverfschetsen „Landschap te Koksijde" en
„Landschap te St Idesbald", twee zeer gevoelige, speelse duinlandschappen, verrasten
naast de sombere helmen en geraamten en dat geheimzinnige blauw, eigen aan Delvaux. Ook Jespers, de schilder met de duizend gestalten, blijft zich in zijn hernieuwingspogingen op een vast peil handhaven. Paerels, Vinck en Wolvens toonden ons
niet hun beste werk, maar schenken toch steeds voldoening door hun stevig vakmanschap. Nog andere schilders, als Guiette en Godderis, tekenaars als Hendrickx, verdienden vermeld te worden. Wij vestigen alleen nog de aandacht op het werk van A.
Marstboom, dat tot nog toe zeer weinig weerklank vond. Onder de uitgenodigde
kunstenaars waren alleen een paar kleinere stukjes van Jan Vaerten treffend.
Een uitzonderlijke verrassing was het, in Salon 1953 van „Kunst van Heden", een
honderdvijftigtal etsen te zien, van Durer tot Ensor, allen uit het Prentenkabinet van
de Koninklijke Bibliotheek van België. Daar werd de kans geboden om te confronteren wat de hand van Rembrandt had voortgebracht met wat de schilders van onze
tijd hadden verzameld. Een conclusie zou al te genuanceerd moeten zijn om er ons
hier aan te wagen. Het was een strenge toetssteen. Wellicht eiste een objectieve
beoordeling van het Salon een bondiger belangstelling binnen de ruimte van dit opstel.
Maar de vertrouwde sfeer en de oude bekenden roepen zoveel herinneringen op.
Dit was niet het geval in het Middeiheimpark. Voor wie niet het geluk had regelmatig naar Venetië te reizen en daar een beetje onwennig rond te dwalen tussen al
het vreemde dat een wereld-biënnale hem biedt was het wel een verrassing op de
Tweede Biënnale voor Beeldhouwkunst te Antwerpen een homogeen beeld van de
moderne Italiaanse beeldhouwkunst te ontdekken. Deze biënnale heeft een boeiende en
precaire geschiedenis. Na drie jaar schijnt ze nu een definitieve en uitstekende vorm
gekregen te hebben. Van dergelijke tentoonstellingen mag men niet vragen dat zij een
onberispelijke verzameling zouden samenbrengen van de topprestaties der beeldhouwkunst over de wereld. Daar komen teveel toevalligheden van administratie en
materiële moeilijkheden bij. Wij kunnen ons alleen verheugen dat wij in eigen land

zoveel schoons mochten bewonderen. Te meer daar dit gebeurde in een ideale omgeving. Pas in de volle natuur, met de wisseling van licht en schaduw, van zon en ook
van regen, die aan sommige beelden een ongekende, soms grillige interpretatie geeft,
kan men de volumebouw van een beeld waarderen. Waar men in een openluchtmuseum als dat van Middelheim meer op aan zou moeten sturen is een rationeler
schikking van de beeldhouwwerken, waardoor een beeld ten volle tot gelding kan
komen. In het Middelheimpark is er te veel improvisatie. Zo kwam het „Inwendig
11
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Oog" van Chadwick, dat vraagt naar grootse ruimte waarin het zijn kracht kan
ontplooien, te staan voor enkele omgehakte struikjes. Zo ook was „La Mediterranée"
van Maillol blijkbaar te laag geplaatst om goed te renderen. Daarbij heeft de gelijkaardige tentoonstelling van Manhattan aangetoond welke mogelijkheden openliggen
voor een fantasierijke directie, die zich niet alleen waardevolle beelden aanschaft,
maar door een gunstige plaatsing een nieuwe creatie is het de beelden hun
meest praegnante volheid moet verlenen. In Manhattan had men van de „Rivier" van
Maillol de beweging nog verhevigd en er een duidelijker zin aan gegeven door het
beeld zo te plaatsen op een vooruitspringende rand van een vijver dat de figuur,
aangezogen door het water dat haar element is en toch weigerig ervoor, in een
aarzelende beweging, juist voor het volledig toegeven om in het water te glijden, met
de lokken en de elleboog reeds het water raakt.
Al deze beschouwingen terzijde gelaten, kon men in het Middelheim-park enkele
uren van zeldzaam genot doorbrengen. De ontwikkeling van de Italiaanse beeldhouwkunst hoeft hier niet meer geschetst te worden, daar dit op voortreffelijke wijze
gebeurde in de inleiding van de cataloog. Zij gaat van het impressionisme] van
Medardo Rosso tot het zuiver expressionisme van Marini dat zich uitdrukt in een
sterke plastische taal, met daarnaast enkele hoogstaande non-figuratieve werken van
Viani en Mastroianni. Marini is ongetwijfeld de meest bekende en wellicht ook het
sterkste temperament van deze groep betrekkelijk jonge meesters.
De sterke, gebonden vormentaal, die geen afwijkingen kent van het/ sentiment,
drukt de élan uit van een primitieve, niet door psychologie verlamde wereld. Alles is
gespannen, totaal, onverdeeld. In de wereld van Marini heerst een harde klaarheid,
een helder, koud licht dat, wanneer men er zich eenmaal aan wennen kan, weldoend,
en geestelijk verkwikkend is. In zijn sculptuur herleeft de ongeveinsde transcendentie
kracht van de Egyptische pyramiden, feilloos zeker van opbouw, samen met de
directe expressiviteit van het Chinese aardewerk uit de Tang-dynastie. Een dichter
uit die tijd, Li T'ai-po, drukt wellicht het best de sfeler van Marini's werk uit:
„Waarom leef ik tussen de groene bergen? Ik lach en antwoord niet. Mijn ziel is
zuiver. Zij verblijft in een andere hemel en op een andere aarde en deze behoren niet
aan mensen toe". Deze karaktertrekken zijn ook eigen aan de schilderijen van Marini,
die trouwens als schilder debuteerde. Eén ervan, wij weten niet hoe, is verdwaald
geraakt tussen de fantastische kunst van Oostende.
De naam van Mascherini wordt steeds in één adem vernoemd met die van Marini,
zowat met de bedoeling hem als een epigoon te bestempelen. Dat is Mascherini in
geen geval. Hij bereikt niet die primitieve, onverdeelde krachtmogelijkheid van
Marini. Daarvoor is hij te verfijnd en te speels. Toch getuigt zijn werk van een
uitzonderlijke plastische zuiverheid en van een hoge gevoelsdistinctie. Ook de andere
Italiaanse meesters bewegen zich op een meer dan middelmatig niveau. Martini, droefgeestig, die toch krachtig de vernieuwing heeft doorgezet. Manzu met zijn objectieve
en sobere expressie en zijn pogingen op het gebied van de religieuze kunst. Eigenlijk
zijn het meer dan pogingen, want bij Manzu draagt alles het karakter van vaste verworvenheid. Zijn beste werk vormen echter gevoelige naaktfiguren als „De Danspas".
Greco, Fabbri, Viani, Leonardi, Mastroianni, zelfs Balsaldella weet nog te imponeren
met zijn draadconstructies, vooral zijn ontwerp voor de poort van „Fosse Ardeatine".
Voor de andere landen was er gezorgd de grote vermaardheden te vertegenwoordigen, zodat alles wel standing had, zonder daarom erg opvallend te zijn. Alleen Moore
en Zadkine, Couturier en Richier willen we nog vermelden. De beelden van deze
laatste kunstenares er waren opvallend veel vrouwen vertegenwoordigd bewegen zich steeds op de rand van de beeldhouwkunst. Zij herleiden de plastische taal,
die bestaat uit volumespel, tot een uiterste eenvoud. Zij wordt ongearticuleerd, even
aangrijpend als een noodkreet.

***

Antwerpen en Brugge bleven zichzelf getrouw. Het vooruitstrevende Antwerpen
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gaf een beeld van de moderne kunststromingen in binnen- en buitenland. Het oude,
immer levenskrachtige Brugge -- de joelende straten vol toeristen zullen niet veel
verschillen van de oude Brugse feestdagen --- heeft in de warme sfeer van zijn
Middeleeuwse huizen, zelf stukken uit een museum, de oude meesters genodigd die
ermede connatureel zijn. De verzameling portretten van Van Eyck tot Mor was
analoog aan die welke enkele maanden tevoren in de Orangerie te Parijs met groot
succes was tentoongesteld 2 ) . De historische spanwijdte van de expositie te Brugge
was verminderd en droeg niet verder dan Mor. Geographisch echter was ze uitgebreid
tot de ganse Nederlanden. De getoonde werken hebben A. B. De Vries gelijk gegeven, waar hij in zijn inleiding verklaart: „Op de artistieke saamhorigheid van Noord
en Zuid behoort telkens te worden gewezen, ook al zijn er onderscheidingen te maken
voor de schilderkunst in het Noorden en in het Zuiden van de Oude Nederlanden".
Wie op volledigheid gesteld is moest ook hier betreuren dat panelen, die tot de beste
portretten-schildering uit de Nederlanden behoren, niet aanwezig waren. Waar echter
werken als Van der Goes' Portinari zich aanbieden vergeet men gauw die leemten.
Prof. J. Muls besluit een studie over een eeuw portret in België met de vaststelling
dat de naamloze gemeenschap van de kathedralen geen portretschilders heeft gekend.
Bij deze uitspraak komt aan het licht hoe veelvuldig de zin van het woord portret kan
zijn. De gemeenschap die de kathedralen bouwde heeft zeker geen portretschilders
gehad in de zin die wij er nu aan geven. Maar de portretten die toen werden gemaakt
van koningen en bisschoppen e n stichters sluiten aan bij de grote traditie van het
gewijde portret uit de Egyptische kunst. Ook in Mesopotamië en zelfs in Griekenland,
voor zover deze kunst het portret kende, bewaart het portret zijn symbolische en
religieuze waarde. In het Hellenisme en de Romeinse kunst haalt de gelijkenis het op
de symbolische kracht en wij zien het portret evolueren naar de individuele betekenis
die het ook in onze tijd heeft verkregen. Toen evenals nu drukt het niet langer de
aanwezigheid uit van de mens bij God of Gods inwonen in de mens, maar het wordt
het samenzijn van de mens onder zijn medemensen om er de hulde van te ontvangen
of in de verering of intimiteit te blijven vertoeven door een gesublimeerde aanwezigheid. Deze ontwikkelingscyclus vinden we in de rijke overzichtstentoonstelling van
Brugge terug. Het proces is rijper bij de aanvang en de ontwikkeling gaat vlugger.
Dat men reeds verder staat in de ontwikkeling bewijst het precieuze portretje van
Jan zonder Vrees van een onbekend Vlaams meester, gedateerd 1415. Bij Van Eyck
heeft het individu reeds zijn plaats veroverd tegenover het oneindige. Het is reeds
sterk beklemtoond in het onvergetelijke portret van Margareta van Eyck, met zijn
rigoureuze trouw zelfs aan de physiologische details. In het oeuvre van Van Eyck is
dit wel een uiterste grens, vergeleken bij het portret van Isabella Borluut uit het Lam
Gods of met het echt-religieuze portret van Arnolfini en zijn vrouw. Maar zelfs het
portret van Margareta heeft over zich nog die objectiviteit, die rust en een zekere
algemeenheid, die in wonderbare tegenspraak staat met het minutieuze realisme.
Waar Van Eyck realist wilde zijn, heeft hij de hoogste idealisatie bereikt, terwijl de
latere romanisten idealiserend hun portretten tot het uiterste hebben geïndividualiseerd. Dit scherp getekende portret, volgens P. Fierens' juiste uitdrukking vooreerst
een creatie, heeft enkel belang om de oneindigheid die het uitdrukt.
De inrichters van deze tentoonstelling zijn historisch
blijkbaar ook zeer paedagogisch r--- te werk gegaan met in de eerste zaal werken van, Jan Van Eyck te
plaatsen naast die van Hugo Van der Goes. Meteen kende de bezoeker het gehalte
van de tentoonstelling die zich in alle werken op een hoog peil hield. Alleen Memling
met zijn weemoed en zijn rustige onverschilligheid was tegen het voornaam en
onmiddellijk gezelschap van Van der Goes en Van Eyck minder opgewassen, tenminste met zijn drieluik van Willem Moreel. Zijn „Mannenportret" uit de Verzame2 ) Daar was de tentoonstelling aangekondigd als „Het Vlaamse Portret van
Memling tot Van Dyck".
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ling Baron Jo Van der Elst deed het beter. De twee zijpanelen van het Portinari
drieluik, na eeuwen weer naar hun vaderland teruggekeerd, waren ongetwijfeld de
grootste verrassing van deze tentoonstelling. Zij zijn meer dan portret. Of liever zij
overtreffen onze kortzichtige opvatting van het portret om ons de gelovige mens te
tonen in zijn eenheid van mysterie en hernieuwde kosmos. De eenheid van natuur en
bovennatuur wordt reeds uitgedrukt door de iconographische beschrijving, maar meer
dan door deze iconographie worden we door de plastische synthese veroverd, van een
ongekende waarachtigheid en grootsheid. Wij durven moeilijk over onze gelovige
primitieven schrijven iØ die zin, maar bij het werk van Van der Goes wordt men
overrompeld door die ongebroken spankracht van kleur en lijn, die geen enkel ogenblik aflaat, maar zich imponeert. Deze laatste eigenschap is specifiek voor Van der
Goes. Hij is een veroveraar, meeslepend door een ongedwongen enthousiasme. Van
Eyck is gereserveerd. Hij is een aristocraat die men winnen moet.
Al verliest Van der Goes nergens zijn distinctie, steeds blijft hij joviaal en volks.
De rij van de Vlaamse Primitieven wordt ook op deze tentoonstelling gesloten
door Gerard David. „Het Doopsel van Christus", dat in de tentoonstelling was
opgenomen, treft echter meer door zijn heerlijk landschap dan door de figuren die erin
bewegen. Nauwkeurig registreert het portret de ontwikkeling die de geloofsgemeenschap van de eindigende Middeleeuwen heeft doorgemaakt. Met Quinten Matsijs,
over Provost en de meester van de Magdalena-legende, zijn we in de nieuwe tijd.
Stellen we maar even het gouden portret uit het museum Jacquemart te Parijs tegenover het grijze gelaat van Tomasso Portinari. Deze laatste is geheel van zichzelf ontdaan en vraagt geen aandacht. De kern van zijn wezen ligt niet in zich. Zijn gestalte
verwijst slechts en is symbool. In het portret van Matsijs daarentegen, in scherp
profiel met architecturale zekerheid opgebouwd uit in elkaar schuivende vlakken, die
zich bewegen in gouden licht, is alles er op aangelegd om de fijnzinnige en zeker ook
scherpzinnige humanist in zijn zelfgenoegzaamheid uit te beelden 3 ) .
Hoewel tijdgenoot van Matsijs, blijkt Jan Mostaert groter erfgenaam te zijn van het
verleden. Hij is een schilder van een onberispelijk goede smaak, maar zijn picturale
zachtmoedigheid moet het afleggen tegen de krachtig gekarakteriseerde portretten van
Jan Gossaert. Maar ook deze laatste wordt in de schaduw gesteld door een der
kleinste werkjes uit de tentoonstelling te Brugge, het „Vrouwenportret" van Lucas
van Leyden. De grote en ook wel voortreffelijke stukken van Joos van Cleve en
Barend van Orley stallen hun zelfverzekerdheid wat al te krachtig uit, zodat men er
om glimlachen moet wanneer men de innerlijke waarde van dit kleine portret mag aanvoelen. Het valt op te midden der prachtige eigengereidheid van een humanistenwereld door een totaal gemis aan opdringerigheid.
Het kan waar zijn, zoals in de cataloog wordt opgemerkt, dat dit verschil precies
de nuancering weergeeft van Noord en Zuid. Voor een goed deel echter is dit
verschil toe te schrijven aan de onafhankelijkheid van van Leyden vóór zijn reis naar
de Zuidelijke Nederlanden waar hij onder de invloed zal komen van de Italiaanse
meesters, die reeds door zijn Vlaamse collega's als voorbeelden waren gehuldigd.
Naast Lucas van Leyden brengt ook Jan van Scorel uitstekend werk uit het Noorden
met zijn „Portret van een Scholier" en „Jeruzalemvaarders", die opnieuw markeren
welk een weg het portret heeft afgelegd. Die Jeruzalemvaarders, ook al gaat het hier
om een religieuze aangelegenheid, vragen op een enigszins arrogante manier om de
aandacht en treden de wereld van de toeschouwer binnen. Zij nemen hem niet meer
op in een andere wereld. Het zielsproces waarin de mens dichtgroeit en zich gaat
insluiten in zichzelf als mens en als individu is helemaal voltrokken bij van Heemskerck die o.i, toch meer waarde heeft dan hem in de cataloog wordt toegekend. Zijn
inderdaad barokke stukken zijn sprankelend van leven en doen in hun kleurencombinaties verrassend modern aan. De zachtmoedigheid van Scorel is bij van Heemskerck
3 ) In een verhandeling van de K.V.H.U. „Erasmus en Quinten Matsijs", Antwerpen
1953, heeft Prof. I. Muls op een boeiende wijze het humanisme van Matsijs belicht.
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kwajongensachtigheid geworden. Hoewel wij de ontwikkeling konden volgen in deze
reeks portretten waarvan we er slechts enkele bij name noemden, toch waren we nog
verrast door een zeer fijnzinnig portret van Christina van Denemarken door Coxie.
De eerste ontvoogdingsdurf en krasse affirmatie van het humanisme is hier bezonken
tot een zeer verfijnd sentiment dat tintelt in de dromerige gestalte. Hetzelfde kenmerk
van definitieve verworvenheid, maar in een heel andere gevoelsaard, tonen de portretten van Lambert Lombard en die van Frans Floris, van een losse volkse allure.
Deze tentoonstelling die begon met een bazuinstoot eindigt met een koor van voldragen mannenstemmen dat blijft nazingen, Mor, A. T. Key en de andere meesters
van deze laatste generatie, wier werk zijn hoogtepunt vindt in Mor's portret van
Margareta van Parma.

***

Van Brugge naar Oostende is niet ver en toch vonden we daar een geheel andere
wereld. Van het „mystieke" Brugge, dat in zijn stenen nog de atmosfeer heeft
bewaard van de tijd toen het portret in de Nederlanden zijn ontstaan vond, naar de
Kurzaal van Oostende, een gebouw waar de moderne techniek met fantasie en smaak
werd toegepast, en waar een sensatievolte tentoonstelling was gewijd aan het fantastische in de kunst. Voor deze tentoonstelling schreef E. Langui een van zijn vele
knappe en tevens behendige inleidingen. Het fantastische wordt er, zeer bescheiden,
gelijk gesteld aan een tot het uiterst doorgedreven realisme. Maar zelfs deze ruime
vlag kon nog de lading niet dekken; van Marini's „Ruiter' en Ensor's „Christus
bedaart de storm", dat niet méér fantastisch is als een werk van de Primitieven, tot
Dali's leeg-fantastische „Ouderdom van Wilhelm Tell". Een naam blijft een naam en
men kan even goed een aantrekkelijke kiezen. Want tenslotte had ook deze tentoonstelling een flinke ruggesteun aan de werken van de Italianen, de Chirico, Carra,
Sironi, niet het minst Marini, en daarnaast aan werken van Klee, Chagall, Lurcat,
Coutaud, VandenBerghe, Delvaux. De werken van de oude meesters waren blijkbaar
maar voor de gelegenheid samengezocht. Dali, de hyperbewuste en beredeneerde
surrealist, toont ons één goed werk „Brandende Giraf". De andere zijn van een
monsterachtige, onverdragelijke virtuositeit. Dit wordt helemaal duidelijk als men het
waagt een werk van Dali naast een doek van Paul Klee te hangen. Klee is een echte
fantast, vol spontane poëzie. Van Klee werd hier echter geen eersterangswerk getoond. De topnummers werden geleverd, ook hier, door de Italianen: de Chirico met
zijn onovertroffen „Hector en Andromaché" de „Twee Maskers" van 1946, in
dezelfde stijl en dezelfde moeilijke iconographie valt daarbij vergeleken zeer braaf uit
—; Carra met „De bruid van de Ingenieur"; Sironi met „De Lamp"; Marini met
„Ruiter". Zelfs in hun meest vreemde doeken blijven zij bevestigen dat zij vooreerst
schilder zijn. Hun doeken doen daarom klassiek aan tegenover de spitsvondige literatuur van Dali. Van klassiek gehalte was ook de „Graflegging" van Paul Delvaux.
Wie zich echter, voortgaande langs deze tentoonstelling, een oordeel gevormd had
over Max Ernst, die moest het grondig herzien op de even verzorgde als indrukwekkende retrospectieve in het Casino te Knokke. Haast spontaan verzet men zich
tegen Max Ernst omdat hij een zekere onpeilbaarheid over zich draagt. Men kan er
niet achter komen. Hij blijft in alles mysterie en het lijkt ons dat ira zijn beste werken
dit waarachtig en diep is. Daarin spreekt Ernst zich ongezocht uit als een oerkrachtige natuur die zijn beelden vindt in een versteend, praehistorisch woud, de zee en de
magische cirkelkroon erboven. Deze werken zijn meer aangrijpend dan de specifiek
surrealistische doeken waarin Ernst nerveus wordt en zich gedraagt als een hitsig
paard voor een naderend onweer. Hij wendt zich dan van de éne techniek naar de
andere en schept werken van een bittere ironie of van een feeërieke droom, maar gaat
zich ook te buiten aan schrale verbeeldingsinvallen. Van Van Eyck tot Max Ernst is
de wereld veranderd. Maar de schilderkunst is gebleven en ook de mens die er zich in
uitspreekt en steeds weer een nieuwe wereld schept, zoals in het oude scheppingsverhaal, uit een rib van de bestaande.

KRONIEK VAN GEESTELIJK LEVEN

„Herbronning" van Sint Ignatius'
„Geestelijke Oefeningen"
door P. SCHOONENBERG S.j.

H

ET woord „herbronning" werd in een der laatste Kronieken van Geestelijk Leven
uit dit tijdschrift voorgesteld als een vertaling van het Franse „ressourcement",
dat vrijwel ook een neologisme is. De eerste betekenis welke men er dadelijk in zal
horen is die van een terugkeer tot de bronnen. Op profaan terrein denkt men hierbij
aan een terugkeer tot de natuur, of tot een eerder stadium van cultuur, aan kamperen,
aan primitieve kunst, aan romantiek. Maar het Franse woord „ressourcement" slaat
toch speciaal op een beweging binnen het religieuse gebied, het gebied van theologie
en geestelijk leven. Daar heeft de „herbronning" een eigen zin gekregen, die zich
geenszins dekt met de romantiek waarop wij zoëven duidden.
Natuurlijk, ook de „nieuwe theologie", in Frankrijk en in heel West-Europa, kenmerkt zich door een terugkeer naar de bronnen. Haar patristisch en vooral haar
bijbels karakter wekt zelfs de opmerkzaamheid van de leek in het vak. Maar dit is
geenszins een romantische terugkeer, zeker niet romantisch in de sentimentele zin van
het woord. Het romantisch sentiment immers is in de grond een ressentiment tegen
het heden. Het wil een bepaald verleden levend maken en wat daarna ligt ontkennen.
De 19e eeuwse romanticus wilde middeleeuwer zijn en de Renaissance der 16e eeuw
samen met de Verlichting van zijn eigen tijd in zichzelf ontkennen, hetgeen hem
natuurlijk nooit gelukte. Een dergelijke repristinatie heeft, evenals het eenzijdig
dwepen met het actuele, soms de theologische vernieuwing der laatste jaren vergezeld,
waarom Paus Pius XII het nodig oordeelde, in zijn encycliek Humani generis vnl. de
scholastieke theologie en wijsbegeerte tegen een dergelijke excessieve onderschatting
te verdedigen. Maar de leidende krachten der beweging ,-- laten we hier slechts
wijzen op figuren als De Lubac in Frankrijk en Hugo en Karl Rahner in Duitsland --strijden voor een „ressourcement" dat veel meer synthetisch is.
Hun ideaal is een terugkeer tot de bronnen welke de erfenis van andere perioden
en de denkwijze van het heden niet ontkent, maar zich ermee synthetiseert. Om
enkele voorbeelden op theologisch terrein te noemen: de scherpe belichting van het
ambtelijk priesterschap door het Concilie van Trente en die van het bestuurs- en
leergezag door het Vaticaans Concilie moet onverminderd samengaan met de bijbelse
visie van de gehele Kerk als priesterlijk godsvolk en als lichaam van Christus waarin
ieder lidmaat zijn geestesgave heeft; de beklemtoning der niet in de! H. Schrift opgetekende traditie-waarheden met de alomvattende Schrift-visie der Scholastiek en de
alomvattende traditieleer der Vaders; de geschapen genadegaven met het tempel-zijn
van de H. Geest in iedere christen, en dit weer met het tempel-zijn van heel de Kerk
en van de verheerlijkte Christus; de noodzaak om ons heil te bewerken met de taak
van iedere christen voor allen en met het initiatief van Gods genadewerking in alles;
de mariale dogmata der laatste eeuwen met het oude beeld van de Vrouw die tevens
Kerk en Maria is; de leer van 's mensen dood en het lot zijner ziel met di e over
's Heren wederkomst, de verrijzenis des vleses en het voltooide rijk Gods. Kortom,
deze synthetische herbronning der nieuwere theologie wil evenzeer de oudere gege-
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deze wereld en deze tijd, terwijl Ignatius --- evenals Sint Paulus als hij de eschatologische houding van de christen beschrijft in 1 Kor. 7, 29-32a, en evenals Jesus zelf in
zijn woorden over het „onbezorgd" zijn onze ernst met de wereld niet wil doen
verdwijnen, maar haar wil zien ingebed in de laatste ernst om het Rijk Gods, in het
„dégagement" terwille van het eeuwig leven, waardoor wij tenslotte ook de zorgen
van deze tijd ongebroken kunnen dragen. En hiermee blijkt dan de niet-letterlijke
maar geestgetrouwe vertaling die Tesser geeft van deze enkele doch fundamentele
woorden van Sint Ignatius van grote betekenis voor een „herbronning" der gehele
Exercitia. Aan de latere commentatoren en gebruikers leert zij, zonder enige mindering
van het accent op onze persoonlijke beslissing, evenzeer ruimte te laten voor de grote
verwachting van een bijzondere gratia efficax die aart de mysticus Ignatius van
Loyola eigen is. En tevens: dat het antwoord van de wil op de genade in haar keuze
wel eens ons gevoel en de geschapen waarden kan offeren, maar ze geenszins als
waardeloos wegwerpt. Hiermee is de ware Ignatius in zijn Geestelijke Oefeningen
wellicht wat dichter bij onze tijd gebracht en zeker ook meer geplaatst in de gehele
geloofsschat der Kerk, zodat de vertaling van Tesser dus ook dienstbaar is aan een
„herbronning" der Exercitia in de tweede betekenis die wij aard dit woord gaven.
***

Op de „herbronning" in deze tweede betekenis, de synthese dus der Geestelijke
Oefeningen met de bronnen van heel het christelijk geloof en christelijk leven, wijst
ons vooral Hugo Rahner, zelfs door de titel van zijn werkje: ,,De spiritualiteit van
Sint Ignatius van Loyola in haar ontstaan en ontwikkeling". Dat een dergelijk werkje
geheel in de geest is van de hedendaagse West-Europese theologische vernieuwing
bewijst niet alleen de naam van de schrijver, maar ook het feit dat Henri de Lubac
voor de Franse vertaling een voorwoord schreef. Belangrijk ig vooral het tweede
hoofdstuk, waarin de schrijver aantoont langs welke wegen van litteraire traditie
Ignatius tot zijn opvatting kwam van ridderlijke navolging van de gekruisigde
Christus in de strijd tegen Satan, zoals die met name tot uiting komt in de principiële
en grondleggende meditaties van „ de Roep des Konings" en „de Twee Standaarden"
(die aan heel de contemplatie van 's Heren aardse leven, lijden en verheerlijking een
vorm moeten geven, en waarop het „Grondbeginsel, en Grondslag" aan het begin
slechts de inleiding vormt) . Het grootste belang heeft echter het derde ea laatste
hoofdstuk van dit werkje, waarin Rahner, ongeacht de litteraire afhankelijkheid,
Ignatius' verwantschap laat zien met grote „mannen der Kerk", als Ignatius van
Antiochië, Basilius, Benedictus, Augustinus, Bernardinus (en ook Catharina) van
Siëna, die allen door de liefde die de Heilige Geest in hun harten deed ontbranden
gedreven werden tot niet slechts het aanvaarden, maar ook het dienen van de zichtbare en zo menselijke Kerk van het vleesgeworden Woord, en die de geestdrift van
zichzelf en de anderen slechts als aandrift van die Heilige Geest erkenden wanneer
zij samenviel met de leiding van diezelfde Kerk van Christus. Rahner beëindigt zijn
hoofdstukken telkens met enige gevolgtrekkingen voor het verstaan van Ignatius'
Geestelijke Oefeningen en van de Sociëteit van Jesus. Aan het eind van zijn tweede
hoofdstuk pleit hij ervoor om ook het Fundament der Exercitia te zien in het licht
van de Christus-meditaties van Koningsroep en Standaarden, iets waarop we aanstonds nog hopen terug te komen. In de gevolgtrekkingen van het derde hoofdstuk
pleit Rahner --- in aansluiting bij oude schrijvers over de Exercitia --- voor een
studie van de theologie, met name van de Schrift, voor wie ze wil verstaan en er de
zielen mee wil helpen. Ignatius heeft zijn geloofsinzicht in de samenhang der geheimen vnl. te danken aan zijn mystieke ervaringen te Manresa, vnl. het zgn. Cardonervisioen, maar hij versmaadde het niet, integendeel, zijn uitdrukkingen te controleren
en bij te vijlen naar de theologie die hij later bestudeerde. En Rahner gaat verder:
„Ons staat echter gewoonlijk alleen de tweede weg open, die ook Ignatius gegaan is:
boeken raadplegen en in de leer gaan bij de theologie in haar ruimste omvang. Of
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anders gezegd: onze kennis van de Geestelijke Oefeningen en de zekerheid van onze
eigen geestelijke ervaring moeten verrijkt worden door de theologie. en dit wederom
in de beide richtingen, die Ignatius zelf aangeeft: in de kennis der H. Schrift en in
wetenschap .... Wij moeten dus dit gemis aanvullen door een ernstige studie der
H. Schrift. Dit geldt in het bijzonder voor de getuigenissen der H. Schrift omtrent de
geschiedenis der zonde, het rijk van Christus, de mysteries van het leven van Jesus"
(blz. 107 v.). Hetgeen Rahner nog bevestigt door een aanhaling uit twee oude
directoria of handleidingen bij het gebruik van het Exercitie-boek.
Zo wijst ons Hugo Rahner dus naar datgene wat wij noemden een „herbronning"
der Geestelijke Oefeningen in de tweede zin, een synthese van haar inhoud met de
bronnen van het christelijk geloof. P. Tesser, die voor de Nederlandse vertaling van
Rahner's werkje een „Ten geleide" schreef, zegt daarin: „Rahner maakt het voor
eenieder duidelijk dat de Jezuïetische spiritualiteit veel minder origineel genoemd
moet worden dan haar vrienden zowel als haar vijanden plegen te verzekeren" (blz.
8) . Hiermee wordt echter ook duidelijk, zo zouden wij aan deze woorden willen
toevoegen, hoezeer deze spiritualiteit haar verwantschap moet laten zien met de vele
bronnen waaruit zij put. In aansluiting aan de beide werkjes die wij bespraken zouden
wij deze behoefte aan „ressourcement" nog klemmender willen aantonen, door nl. te
wijzen op de zeker niet denkbeeldige gevaren bij ontstentenis daarvan. Wij stipten
zoëven reeds aan, dat p. Roothaan in zijn versgo litteralis niet aan het gevaar is
ontkomen van op enkele punten in plaats van vertaling een poging te doen om
Ignatius' gedachten uit te leggen en er daarmee de zijne inlegt. Wij weten trouwens
allen, hoe het discrediet der Geestelijke Oefeningen grotendeels te wijten is aan de
„inleg" van de rationalistische en moralistische tijd die achter ons ligt. Overzien wij
de interpretatie die Hugo Rahner van de Exercitia geeft, dan wordt duidelijk dat hun
grootheid tegelijk het gevaar voor zulk een verkillende inslag der latere tijden meebrengt. In de Geestelijke Oefeningen wordt de vurige Godsliefde verwezen naar de
nuchtere daad, naar het overwinnen van eigen kleine voorkeuren om alleen luisterscherp te zijn naar de wil Gods in het concrete heden; wordt de Christusbezieling
getoetst op de nuchtere dienst in de „strijdende Kerk". Erich Przywara S.J., wiens

grootse visies op de Exercitia wij bij Rahner in een meer nuchtere, gematigde en
gedocumenteerde uitwerking terugvinden, heeft er reeds op gewezen, (b.v. in zijn
werkje Majestas divina. Ignatianische Frómpzigkeit, 1925, blz. 74 vv.) dat dit kan
leiden tot koude zakelijkheid, tot een louter „beheersen) van situaties" en tot een
levensvreemd ontzeggingsparoxysme. De jezuïet, zo zegt hij, zal aan deze caricatuur
van zijn spiritualiteit ontkomen door telkens weer te leven van de Exercitia in hun
geheel, dus van de innigheid der contemplaties samen met de nuchterheid van het
afmeten wat Gods dienst en eer verlangt. En we mogen er bij voegen: ook de Geestelijke Oefeningen voor anderen, zullen geen caricatuurmensen vormen maar overvloedige vrucht des Geestes afwerpen, wanneer ook de verkorte toepassingen ervan
steeds met de volheid van het christelijk leven geladen zijn, wanneer werkelijk vanuit
en enthousiasme voor de Heer gewezen wordt op het volbrengen van de wil des
Vaders (vgl. Mt. 7, 21) , vanuit de vriendschap met Christus op het volbrengen van
alwat Hij beveelt (vgl. Joh. 15, 14) .
***
Aan het begin van dit artikel wezen wij er reeds op, hoe de herbronning een vorm
van bezinning is in allerlei practische vragen van kerkelijk leven en spiritualiteit. Uit
wat we zojuist zeiden blijkt dat zij het ook is voor het retraitewerk. De vertaling van
de Exercitia door p. Tesser, en die van Rahner's werkje door p. v. Gestel komen
voor het Nederlandse taalgebied op een goed ogenblik. Zij kunnen, zeker in Neder
land, enerzijds tegemoetkomen aan een vaak lichtvaardige onderschatting van wat een
retraite zijn kan, en anderzijds een hernieuwingsbeweging stimuleren welke zich reeds
binnen het retraitewerk begint af te tekenen en waarvan wij hopen dat ze zich op
steeds groter schaal zal ontplooien. Het is bekend, dat Paus Pius XII, ook in zijn
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liturgische encycliek „Mediator Dei" een lans breekt voor de retraites in ignatiaanse
geest. P. Tesser citeert deze aanbeveling in zijn „Ten geleide" op Rahner-van Gestel
en vervolgt dan: „Het is denkbaar dat dit gezagsargument aan de een of ander ontgaat; eveneens kan men wel eens een vertolking van de geestelijke leer van Sint
Ignatius hebben gehoord, zelfs uit de mond van Jezuïeten, die aan deze grootmeester
in het geestelijk leven geen recht liet wedervaren, ja door haar gebrekkigheid daaraan
onrecht deed" (blz. 7) . M.a.w. de verwachting die de pausen en andere herders der
Kerk nog steeds hebben van de retraite moet wáár worden gemaakt door haar die
volheid te geven welke wij hierboven aanduidden.
Nu is het in zekere zin niet zo moeilijk de zojuist geschetste herbronning te bewerken, wanneer de Exercitia volledig, dus in 30 dagen, worden gegeven. Men kan dan
aan alles zijn plaats geven, en b.v. het Fundament geven in de nuchtere formulering
van het Exercitie-boek zelf, hoewel ook dit niet exclusief hoeft te geschieden. In de
praktijk echter hebben we meestal te doen met sterk verkorte toepassingen der Geestelijke Oefeningen, waarin binnen enkele dagen meestal slechts de stof der „Eerste
Week" wordt gegeven en ook dit nog in een sterk gereduceerde vorm. In deze
retraites vooral is het reeds gesignaleerde gevaar voor rationalisme en moralisme niet
denkbeeldig, wanneer men blijft staan bij de loutere tekst van de gedeelten der
Exercitia die men hier direct benut, zonder ze terug te plaatsen in het geheel der
Geestelijke Oefeningen en van gans het christelijk leven.
Laten wij dit wederom aantonen aan het „Grondbeginsel en Grondslag", omdat wij
daarover reeds spraken, maar vooral omdat dit in de korte retraites zo'n grote rol
speelt, en o.i. ook moet spelen. Wij kunnen dan allereerst opmerken dat Ignatius hier
spreekt over • „de mens" in het algemeen en over „de overige dingen op het aanschijn
der aarde", en daarmee noodzakelijk dei verhouding van de mens tot die dingen
beschrijft in categorieën van het „hebben": hij spreekt immers van „gebruiken", „zich
ontdoen", „verlangen en verkiezen". Het „mede--zijn" van iedere mens met alle
anderen, te beschrijven in de interpersoonlijke categorieën van ontmoeting, hulp,
dienst, geschenk, ontvankelijkheid, verbintenis, afscheid, is daarmee niet genoemd.
doch evenmin uitgesloten. Nu zou men allereerst reeds een gevaar van verzakelijking
en verkilling kunnen voorkomen door uitdrukkelijk ons aller mede-zijn in dergelijke
categorieën bij het Fundament ter sprake te brengen. Niet om de nuchterheid van het
voorkeurloze dienen van God te ontvluchten door gevoelsbeschouwingen, neen,
integendeel, juist om te doen erkennen hoe wij ook hierin geschapen zijn tot toenade',

of verwijdering alleen volgens de weg die God ons te gaan geeft. Maar ook in
de verhouding tot God zelf kan de tekst van het Fundament zijn volle kracht behouden wanneer nog andere elementen in de beschouwing worden betrokken. De dienst
van God wordt minder koud, doch niet minder dwingend, wanneer ook Gods gaven
in het verleden en vooral ook zijn blijvende steun daarbij worden beschouwd, wanneer
de overgave wordt geflankeerd door dankbaarheid en hoop. Ja, het lijkt voor onze tijd
zo nodig om juist de, hoop meer uitdrukkelijk in de Geestelijke Oefeningen op te
nemen. Ook hiermee doen wij haar o.i. geen geweld aan, want heel de christelijke
levenshouding der Exercitia veronderstelt de hoop en anderzijds sluit ook de hoop
ring

altijd de overgave, het offer der eigen voorkeur in aan Degene op wie men hoopt,
aan wie het immers uitsluitend toekomt de maat zijner gaven en het tempo van zijn
hulp te bepalen. Daarom kan bij het Fundament de „heilige onverschilligheid" --- om
dit woord toch nog eens te gebruiken met vrucht relief krijgen door de goddelijke
deugd van hoop, zoals ook de geenszins te schrappen! meditatie over de hel
relief zal krijgen door hier te spreken over de hemel. Zo komt ook de liefde vanzelf
ter sprake, mits men in het Fundament blijft beklemtonen wat Ignatius aan het einde
der Exercitia nog eens zal onderstrepen, dat zij „meer gelegen moet zijn in daden

dan in woorden", dat zij bestaat in de overgave der nuchtere, voorkeurloze dienst. En
vooral vergete men hierbij niet dat pas in de volgende beschouwingen — in de
slotbeschouwing, de „contemplatio ad amorem", maar ook in de Christus contempla
-
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E regering-Laniel heeft in de maand Augustus geen schitterend figuur geslagen.
Het was een psychologische fout het bezuinigingsprogram in te zetten met een
aanslag op de toch al te lage lonen der ambtenaren van de P.T.T. Het feit immers,
dat de staking geproclameerd werd door de christelijke syndicaten (C.F.T.C.) en
door de socialistische ,,Force Ouvrière", waarbij eerst later de communistische C.G.T.
zich aansloot, maakt de rechtsgrond van hun verzet aannemelijk. Deze staking, die
weken lang het gehele openbare verkeer heeft vastgelegd en het land op 30 milliard
francs te staan is gekomen, was de grootste sinds de sit-down-staking van 1936. Het
was van de regering niet minder psychologisch onjuist dreigementen te uiten, die zij
niet kon waar maken. Laniel's houding was niet verstandig. Eerst verklaarde hij per
radio, dat de regering niet kon toegeven aan de door de staking uitgeoefende druk,
daarna eiste hij, dat het werk onmiddellijk moest worden hervat. In plaats van af te
nemen, breidde de staking zich over andere staatsbedrijven uit en het gevaar ontstond, dat ook de particuliere bedrijven in deze crisis zouden betrokken worden. Op
dat moment traden enige Kamerleden der M.R.P. bemiddelend op en bereikten, dat de
regering met de ambtenarenbond der P.T.T. en met die van de spoorwegambtenaren
tot een bespreking kwam. De regering ging door de knieën. Laniel beloofde de vakbonden te zullen raadplegen, alvorens de voorgenomen bezuinigingen toe te passen,
hij zou de lage lonen en de werkeloosheid onder de ogen zien en uiterlijk 30 September de commissie voor collectieve contracten bijeenroepen. Onder deze beloften kwam
een voorlopig! accoord tot stand. Het werk werd hervat en de communisten, die
hadden getracht de staking uit te buiten, moesten zich ook nu naar de andere bonden
voegen. Daarop pakte de regering die zaken aan, waarmee zij had moeten beginnen.
Op het voetspoor van Pinay streefde zij naar een prijsverlaging van levensmiddelen
en begon een onderzoek naar belasting-ontduikers, waarbij zij in korte tijd een bedrag
van 35 milliard op het spoor kwam, ruim voldoende om het verlies door de staking
geleden te dekken.
Ernstiger nog was wat zich tegelijkertijd in Marokko afspeelde. De sultan, Mohamr
med Ben Joessoef, onder invloed geraakt van de anti-Fransgezinde nationale beweging, de „Istiglal", had zich de laatste jaren steeds onwilliger getoond om met de
Fransen samen te werken. Daarentegen was de Berber, El Glaoel, pasja van Karrakesj, sterk pro-Frans. Op een vergadering van 300 kaids werd eerst besloten de sultan
zijn geestelijke waardigheid van Imam te ontnemen. Vervolgens trokken de opstandelingen tegen de hoofdstad Rabat op. Toen het conflict zich zodanig had toegespitst
kwam generaal Guillaume, resident-generaal in Marokko, tussenbeide en dwong de
sultan afstand te doen van de troon. Hij werd met zijn twee zonen naar Corsica
overgebracht. De Makhzen, de troonraad, koos daarop tot sultan de 64-jarige Sidi
Mohammed Moela ben Arafa. Hij behoort tot hetzelfde huis der Alaoeiten en is een
oom van zijn voorganger. Om de gemoederen te kalmeren heeft de Franse regering
een volledige hervorming van het bestuur beloofd, gericht op een grotere mate van
democratie. Vele Fransen, o.a. Mauriac, beschouwen dit ingrijpen als een verdragsbreuk van de protectoraatsovereenkomst van 1911. 15 Aziatisch-Afrikaanse landen
hebben een beroep gedaan op de Veiligheidsraad. De Franse regering staat op het
standpunt, dat het hier om een louter binnenlandse aangelegenheid gaat en kon om
redenen, buiten deze zaak gelegen, rekenen op de steun van Groot-Brittannië en de
V. Staten. Om de kwestie op de agenda te krijgen waren 7 van de elf stemmen nodig.
Het voorstel behaalde er slechts vijf.
Twee maanden na de uitslag der verkiezingen in Italië kon de.. christen-democraat,

174

POLITIEK OVERZICHT

Pella, dank zij de onthouding van in zich vijandige partijen, er in slagen een „tijdelijk
zaken-kabinet" te formeren. Het „zakenkabinet" raakte echter plotseling beklemd in
het meest actuele, politieke probleem, waarmee Italië te worstelen heeft: nl. Triëst.
Deze havenstad, gelegen in zone-B, voorlopig toegewezen aan Joego-Slavisch bestuur,
is, volgens de verklaring, door de drie westerse mogendheden aan de vooravond van
de verkiezingen in 1948, „Italiaans en dient terug te keren onder Italiaanse souvereiniteit". Italië meende symptonen te bespeuren, dat Tito bezig was Triëst geruisloos te
annexeren. Langs de grens werden troepen en oorlogsschepen samengetrokken, er
hadden, volgens del Joegoslavische regering, grensincidenten plaats gehad, die tot
scherpe nota-wisselingen aanleiding gaven. Dulles sprak, niet voor de eerste maal,
ontactische woorden ten nadele van Italië. Het hoogtepunt werd bereikt, toen Tito,
in Okroglica, niet ver van de Italiaanse grens, verklaarde, dat Joegoslavië nooit zou
toestaan, dat zone-A door Italiaanse troepen zou worden bezet. Triëst moest een
internationale stad worden en de omgeving aan Joegoslavië komen. Na deze krasse
woorden achtte Pella de mogelijkheid tot rechtstreekse besprekingen geheel uitgesloten. Op een voorstel tot het houden van een plebisciet reageerde Tito door te zeggen,
dat het gebied vroeger Joegoslavisch was geweest.
Na een felle grootscheepse verkiezingsstrijd, waarin de bejaarde Adenauer zijn
krachten niet gespaard heeft, bracht de stemming van 6 September een uitslag, die
aller verwachting verre overtrof. Van de 17 partijen zijn er slechts 6 over. Communisten en neo-nazis en enige andere kleine partijen bleven beneden de vereiste 5%. De
socialisten, die een overwinning gehoopt hadden, handhaafden zich met 151 zetels.
De coalitie-genoten: de liberalen (F.D.P.) en de Duitse Partij brokkelden af. De
grote overwinning viel ten deel aan de partij van Adenauer, de C.D.U., die met 244
zetels de absolute meerderheid in de Bondsdag van 487 afgevaardigden veroverde.
Men kan dit succes aan verschillende factoren toeschrijven. Een bedenkelijke zou zijn,
dat de Duitse kiezers nog altijd zo weinig democratisch zijn, dat zij aan de sterke man
de voorkeur geven boven beginselen. Een gunstige is, dat het besef van Adenauer's
verdiensten voor de economische herleving en voor het verhoogde aanzien, dat WestDuitsland door zijn beleid internationaal heeft verworven, ook buiten zijn eigen partij,
is doorgedrongen. De kanselier zal zich door zijn succes niet van de wijs laten brengen. Ondanks zijn absolute meerderheid zet hij de coalitie voort, hoewel de bondgenoten een toontje lager zullen moeten zingen. Buitenlandse zaken blijft hij beheren,
bijgestaan door Brentano. Adenauer is slim genoeg zich niet te verspreken. Wanneer
hij gezegd heeft, tot ergernis van Britten en Fransen: „Voortaan moet niet meer van
de hereniging van Duitsland, maar van de bevrijding der Oostelijke Duitse gebieden
gesproken worden", bedoelde hij volgens commentaar, niet het gebruiken van geweld
maar het uitoefenen van een humanitaire missie om de Oost-Duitsers uit hun slavernij
te bevrijden. Evenwel leek deze uitspraak verdacht veel op wat Dulles had verkondigd: „Het ijzeren gordijn moet teruggerold worden".
Moskou had dan ook geen middel onbeproefd gelaten een succes van Adenauer te
voorkomen. Enige duizenden geinfiltreerde Oost-Duitse communisten, met de opdracht
de verkiezingen in de war te sturen, werden tijdig opgevangen. Grotewohl naar het
Kremlin ontboden, kreeg er te horen, dat dø Sovjet-regering zoveel van de Duitsers
hield, dat zij van herstelbetalingen afzag, een lening van 485 millioen roebel zou
verschaffen en de Duitse oorlogsmisdadigers zou vrijlaten, concessies, die wel Grotewohl ontroerden, maar die op de West-Duitsers geen indruk maakten.
Tegenover de geallieerden zijn Malenkof en de nieuwbenoemde eerste secretaris
van het Centraal Comité, Kroesjef, minder toegefelijk. Na tweemaal, op 4 en 15
Augustus min of meer afwijzend op de uitnodiging van „Klein-Bermuda" te hebben
geantwoord, ontvingen zij een nieuw westelijk voorstel tot het houden van een
minister-conferentie op 15 October te Lugano. De „Grote Drie" zien geen reden om
ook Peking tot deze conferentie toe te laten, maar zij verklaren zich bereid zowel het
Duitse als het Oostenrijkse probleem gelijktijdig te bespreken, met dien verstande, dat
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eerst de kwestie der Duitse verkiezingen en de status van de regering van geheel
Duitsland aan bod zal komen.
In de Vergadering der V.N. wierp Visjinski, naar aanleiding van de samenstelling
der Korea-conferentie, op felle wijze enige twistappels op, die de V. Staten handig
opvingen. Visjinski wilde, dat wel het neutrale India, doch niet dat alle 16 deelgenoten aan de Korea-oorlog vertegenwoordigd waren. India trok zich „edelmoedig" terug
en verkreeg als beloning de verkiezing van mevrouw Pandit, zuster van Nehroe, tot
voorzitster van de 8ste Assemblée. De landen, die meegestreden hebben, nemen
zelfstandig aan de conferentie deel en de „neutrale" Sovjet-Unie wordt uitgenodigd
„mits de andere partij dit wenst". Het feit, dat een Noord-Koreaanse delegatie te
Moskou plechtig ontvangen werd, er de regering dank betuigde voor de hulp tijdens
de oorlog ontvangen en een verdrag sloot, dat als tegenwicht van dat der V. Staten
met Zuid-Korea moet dienen, bevestigt afdoende, aan welke zijde van deze vierkante
tafel de Sovjet-afgevaardigde zijn plaats zal vinden.
Dat de Tarpeïsche rots ook in Iran niet ver van het Kapitool ligt blijkt uit het
geval-Mossadeq. Nauwelijks had de premier, na een mislukte poging van de Sjah om
hem af te zetten, zich vaster in het zadel gevoeld, of de wereld, en niet het minst de
Sjah zelf, die al naar Rome was gevlucht, werd verrast door het bericht, dat generaal
Zahedi, door de Sjah op hoop van zegen tot premier benoemd, uit zijn schuilplaats
was gekomen en na bloedige gevechten de regering-Mossadeq ten val had gebracht.
Huilend en in pyama, volgens gewoonte, gaf Mossadeq zich over, werd naar de
gevangenis gebracht en zal wegens hoogverraad terecht staan. Onder fanatieke
toejuichingen van de menigte, die zo pas de standbeelden van zijn vader had vernield
en zijn afbeeldingen door het slijk had gesleurd, keerde de jeugdige Sjah in Teheran
weer, benoemde een nieuwe regering, met Zahedi aan het hoofd, en verklaarde met
alle buitenlandse mogendheden vriendschappelijke betrekkingen te willen onderhouden.
Met medewerking van de V. Staten zal de olie-kwestie weer op gang worden gebracht, terwijl aan het eigen volk een hogere levensstandaard werd beloofd. Om de
binnenlandse toestand te stabiliseren heeft Eisenhower, buiten het bestaande program
voor technische en militaire bijstand, een extra-hulp ter waarde van 45 millioen dollar
verstrekt, een som, die beneden Iran's verwachtingen bleef.
NEDERLAND
Van de vele losse zinnen, waaruit de Troonrede van 15 September bestond, bracht
de aankondiging, dat de loon- en inkomstenbelasting ten voordele van de middengroepen en de lagere inkomensklasse zal worden verlaagd, een zucht van opluchting
in vele gezinnen. Ongetwijfeld is deze met moeite verkregen omzwaai te danken aan
de druk van de K.V.P. Aldus is geloochenstraft de passage in de „Troonrede" van
de P.v.d.A. die aandringend op een bundeling van alle „progressieve" krachten, ee n
partijvorming op confessionele grondslag als onvruchtbare vleugelstrijd en onmacht
tot politieke vormgeving oordeelde. De „progressieve" P.v.d.A. is althans tot matiging van haar program gedwongen.
Alhoewel het nadelig saldo op circa één milliard is berekend, durft de regering het
risico nemen om 175 millioen aan inkomsten te derven, in de overtuiging, dat de
levensstandaard verhoogd zal worden, wanneer zij op die wijze de werkgelegenheid
op lange termijn stimuleert
Naast de bevordering van het bouwprogram van 65.000 woningen en de verklaring,
dat meisjes, die hun 14de jaar nog niet voltooid hebben, niet in fabrieken werkzaam
mogen zijn, vermeldde de Troonrede ook, dat de regering maatregelen zou treffen in
het belang van de economische, geestelijke en sociale verheffing van de bevolking
van Nieuw-Guinea. „Een belangrijke taak is weggelegd voor Zending en Missie".
Een uitspraak, die, naar het schijnt, nog steeds niet voldoende door alle ambtenare n
wordt begrepen.
.

.

.
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Djakarta heeft opgemerkt, dat de Nederlandse regering al haar best doet om door
samenwerking met Australië en met de Pacific-Commission haar invloed in N.-Guinea
te verstevigen. Daarom heeft Djakarta gewaarschuwd, dat zulk een band als in strijd
met vriendschappelijke betrekkingen tot Indonesië zal worden beschouwd en verklaard, dat de Aziatische landen de strijd tegen het „kolonialisme" zullen voortzetten.
Voordat de regering overgaat tot maatregelen in verband met de looncompensatie
met betrekking tot de komende huurverhoging en de opheffing van de consumptiebeperking heeft zij het resultaat van de besprekingen tussen de drie Vakcentralen en
de gezamenlijke centrale werkgeversorganisaties in de „Stichting van de Arbeid"
willen afwachten. De onderhandelingen zijn echter afgesprongen, omdat de werkgevers „een irreëel standpunt" zouden hebben ingenomen. Evenwel hebben dezen
zich bereid verklaard, de lasten, welke uit de huurverhoging voortvloeien en het
restant van de consumptiebeperking te compenseren. Tevens willen zij de mogelijkheid
scheppen de verschillen in lonen in de onderscheidene gemeenteklassen na 1 Januari
1954 te verminderen en om de lonen der geschoolde arbeiders te verhogen. Deze vier
maatregelen zouden neerkomen op een verhoging van de loonsom met 9%. Alles
tezamen een lastenverhoging van ca 540 millioen. Deze concessies menen de werkgevers economisch verantwoord en sociaal gerechtvaardigd. Dat de werknemers ze
als onvoldoende afwezen, schrijven de werkgevers toe aan de berekeningen, welke
aan de door de arbeiders gewenste loonsverhoging ten grondslag liggen ter bereiking
van de noodzakelijke omvang, van de loonsverhoging. Blijven beide partijen op haar
standpunt staan, dan zal de regering, wier minister Suurhoff reeds tijdens de besprekingen als bemiddelaar was opgetreden, een definitieve beslissing moeten nemen.
K. J. D.

20-9-1953
BELGIË

Vóór de hervatting van de parlementaire werkzaamheden kwamen de speciale
Kamercommissies voor de Grondwetsherziening en voor de E.D.G. bijeen en keurden
de onderscheiden verslagen van dhr De Schrijver en van dhr Wigny eenparig goed.
De Kamer zal dus de openbare bespreking van deze twee belangrijker ontwerpen

onmiddellijk na 6 October kunnen beginnen. Volgens sommigen zouden de parlementaire werkzaamheden zich tot deze ontwerpen moeten beperken teneinde zo spoedig
mogelijk tot Kamerontbinding te komen. De meeste leden van de meerderheid zijn het
terecht daar niet mee eens.; En zo zag men de ministerraad de begroting voor 1954
uitwerken die op de gewone dienst 75 tot 80 milliard zou bedragen en op de buitengewone 17.5 milliard. Men blijft dus beneden het al te hoge totaal van 1953. Zo zag
men ook de groepen van de meerderheid vergaderen om uit te maken met welke
verwezenlijkingen haar eerste bilan afgesloten dient te worden. Dit alles schijnt er op
te wijzen dat, zoals we vroeger reeds opperden, de nieuwe verkiezingen niet vóór het
voorjaar 1954 zullen plaats hebben.
In de publieke opinie is er intussen een heftige deining merkbaar omtrent de omvang van de voorgenomen grondwetsherziening. Deze beperkt zich immers tot het
uiterst noodzakelijke om België in staat te stellen verder mee te gaan op de weg der
Europese integratie, maar tevens om eens en voor altijd de verhouding Kongo-moederland te regelen. Dit laatste is nodig om aan de` anti-colonialisten van de UNO
ondubbelzinnig te verstaan te geven dat ze zich niet hebben te mengen in de congolese aangelegenheden. Verder worden nog enkele schoonheidsfouten weggewerkt. In
meer dan één kamp heerst er ontgoocheling omdat een noodzakelijk schijnende hervorming van het staatsbestel niet wordt doorgevoerd en omdat de zgn. sociale rechten
die in de meeste
niet erkend worden. De arbeiderskringen vragen deze erkenning
als een soort verzekering. Men zou zeggen,
moderne grondwetten opgenomen is
dat zij ze als een dam willen opwerpen tegen een gevreesde reactie van rechts,
-waartoe in Europa inderdaad een zekere tendens bestaat. De meerderheid wijst deze
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erkenning echter af. Zij wil van geen geïdeologiseerde grondwet weten; zij acht het
voldoende dat de rechten in feite erkend zijn en is bevreesd dat het erkennen van het
recht op de arbeid een collectivisering kart meebrengen. Wat onze instellingen betreft
onderstrepen de voorstanders van een hervorming dat deze reeds vóór de jongste
oorlog noodzakelijk was gebleken en dat he belang van de democratie zelf een
sanering eist. Er wordt hier o.m. aan de plaats van partijen en beroepsorganisaties
gedacht, aan de decentralisatie met eventueel een nieuwe opvatting van de senaat,
aan de culturele autonomie die r nu Europa in de maak is r wenselijk schijnt om
de Vlaamse gemeenschap te beschermen .... Dei tegenstanders van deze hervorming
wijzen erop dat al deze aangelegenheden ver van rijp zijn, dat niet zozeer de instellingen herzien als wel hun werking verbeterd moet worden, dat de meeste voorstellen

tot wijziging ofwel geen grondwetsherziening noodzakelijk maken ofwel niet stroken
met de geest van onze charta. De tegenstanders schijnen het bij het rechte eind te
hebben. Doch dit betekent geenszins dat de bedoelde hervormingen niet dringend zijn.
De werking van onze instellingen moet daadwerkelijk worden verbeterd door een
herziening van het reglement van de kamer en een administratieve gezondmaking.
Het statuut en de plaats van de beroepsverenigingen moet worden vastgelegd, daar ze
anders als pressure-groups en wegens hun neiging tot het corporatisme gevaarlijk
kunnen worden. De bevoegdheden der ondergeschikte besturen moet worden gerevaloriseerd. Om zowel de Vlaamse als de Waalse cultuurgemeenschap veilig te stellen
en in Europa levend te houden moeten aangepaste maatregelen worden getroffen.
Tenslotte moet een grondige studie worden aangepakt van de practische gevolgen
van een Europese integratie en de daarmee samengaande reacties.
Jammer genoeg valt niet te loochenen dat in het raam en aan de rand van het
Vlaams-Waals vraagstuk weer tal van spanningen optreden. Het rumoer rondom de
IJzerbedevaart is nog niet be daard: parlementaire vragen en interpellaties, „herstel"betogingen en tegenbetogingen, moties en tegenmoties scheppen een echte heksenketel
die allesbehalve bevorderlijk is voor de nationale verstandhouding. Posities tekenen
zich scherper af, zo o.m. die van de zgn. Vlaamse Senaatsgroep van de CVP die zich

voor amnestie heeft uitgesproken. Het was een belangwekkend initiatief van de B.S.P.
de Vlaams-Waalse vraagstukken op de agenda van haar a.s. congres te plaatsen, en
er een druk gecommentarieerde Partijraad over in te stellen, waarop de stem van de
federalisten tenvolle tot uiting kon komen. Met het oog op de komende strijd zijn de
congressen van beide grote partijen van belang. Beide kozen gewaagde themata, de
C.V.P. misschien nog het meest. Blijkbaar wordt een soort gewetensonderzoek gehouden waarbij de structuur van de partij zelf aan de tand zal worden gevoeld. In
Antwerpen laat de Volksbond van zich spreken, te Brussel heeft dhr St Remy een
nieuw rechts „rassemblement" binnen de partij opgericht; terwijl op de kaderdag van
het NCMV de volksvertegenwoordiger De Clerck niets minder dan een paritaire
.geleding volgens de sociale groepen bepleitte. Dit alles lijkt wel op een teken van
moed. Van de strijd om de eenheid hangt wellicht voor de komende jaren het lot van
de christelijke gemeenschap in ons land af. Dit is het overdenken waard.
L. Deraedt

12

Forum
Een standaardwerk over het dialectische materialisme
Er is wel geen revolutie zonder philosophie. Hoe spontaan en primitief de
hartstochten ook mogen zijn, die de buitenkant der revolutie een rauw aanzien
geven, zij wordt gedragen door ideeën en
idealen, die op hun beurt gevat kunnen
zijn in een min of meer stelselmatig doorwerkte wijsbegeerte. Zeker moet dit gelden voor het revolutionaire experiment,
dat in 1917 het Tsarenrijk omverwierp en
dat sindsdien in allerlei vormen, maar
steeds onverzettelijk hard, de volkeren
van het heilige Rusland, en thans ook al
daarbuiten, is blijven beheersen. Het moet
voor het inzicht in dat experiment en zijn
wereldschokkende gevolgen, alsmede in
zijn gedaantewisselingen, mogelijkheden
en doelstellingen, van groot belang zijn
zich van de daaronder liggende philosophie op de hoogte te stellen.
Daartoe beschikken wij thans over
twee zeer recente werken, merkwaardig
genoeg beide in het Duits, maar nog
merkwaardiger niet door schrijvers van
Duitse nationaliteit geschreven, terwijl
nog merkwaardiger is, dat beide auteurs
niet in Duitsland en zelfs niet in een
Duits sprekend gebied leven, dat zij beiden hoogleraar en voorts niet alleen katholiek, maar ook priester en beiden ordesgeestelijken zijn. Nu houdt de paralleliteit dan ook op, geloof ik, er zijn ook
verschillen. Het ene boek is geschreven
door Prof. I. M. Bochenski, van Poolse
komaf (als ik mij niet vergis), hoogleraar
te Fribourg en Dominicaan, het andere
door Prof. G. A. Wetter, Oostenrijker
van geboorte, directeur van het Collegium
Russicum te Rome, en jezuïet. Het ene
boek verscheen in 1950, het andere in
1952, het ene omvat 213, het andere niet
minder dan 647 bladzijden. Aangezien het
eerste (Der sowjetrussische dialektische

Materialismus Diamat —, bij Franke
in Bern verschenen) reeds in dit tijdschrift is aangekondigd 1 ) , bepaal ik mij
hier tot enkele inleidende opmerkingen
over het tweede boek, getiteld: Der dia-

lektische Materialismus. Seine Geschichte
und sein System in der Sowjetunion, verschenen bij Herder in Wenen.
Dit boek getuigt van zulk een brede
oriëntatie over zijn terrein aan de hand
van een ruim zelfstandig bronnenonderzoek, het geeft zulk een rustige, objectieve
uiteenzetting van en zulk een diepe critische bezinning omtrent het gevonden materiaal, het brengt dit alles onder in zulk
een logisch, overzichtelijk systeem en het
drukt zich tenslotte uit in zulk een klare,
uitgewogen taal, dat men veilig kan aannemen, dat dit boek vele jaren de toon
zal blijven aangeven.

.

* *;

Overeenkomstig de belofte, die zijn
ondertitel inhoudt, valt het werk in twee
gedeelten uiteen: een historisch en een
systematisch gedeelte. De geschiedenis
begint (uiteraard, moet men wel zeggen)
bij Hegel en Feuerbach en moet wel langer pauzeren bij Marx en Engels, die beiden immers met Lenin en Stalin het verkleefde viertal vormen, dat althans tot dedood van deze laatste steeds moest fungeren als het geestelijke en wijsgerige patronaat van het ganse streven der Sovjetunie. Interessant is, dat Wetter ons ook
inlicht over de revolutionnaire tendensen
van het buiten-marxistische Rusland der
19e eeuw en over de zeer eigen-aardige
en verschillende vormen, die het marxisme daar vóór 1917 had aangenomen.
Lenin is het dan, die die verschillende
richtingen óf verenigt óf verdelgt, en Stalin neemt zijn erfenis over, maar handelt
er toch weer mede op zijn, niet altijd be-

1) Door F. De Raedemaeker, K.C.T. Streven, IV, blz. 546 (Februari 1951).
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zij wekt telkens weer tot denken, tot kritiseren, tot het stellen van het tegendeel
op. Daardoor kan deze wijsbegeerte tot
een ware wijsgerige renaissance voeren,
dunkt mij. Dat zij er toe móet voeren, zou
ik met de schr. niet durven beweren. Zelf
stelt hij al, dat daarvoor uiterlijke voorwaarden, vooral denkwijsheid aanwezig
zouden moeten zijn. Daar deze echter
wezenlijk ontbreken, lijkt mij niet ondenkbaar, dat de Russische dialectiek in haar
wezen bedorven is en, ook na een bevrijding, niet kan toekomen aan een waarachtig critische houding. Ligt aan haar
wel enige wijsgerige bekommernis ten
grondslag? Veeleer maakt zij de indruk
niet veel meer te zijn dan een spel van
stelling en tegenstelling, in de spanning de
levensgevaarlijke grens van een aan de
machthebbers ongevallige nieuwigheid op
het randje te moeten vermijden.
Daarom zou men nog liever de waarschuwing uit schr.'s voorwoord ter harte
willen nemen, dat men er voor oppasse
achter de diverse uitspraken dier philosophie iets bijzonder dieps te vermoeden.
Men zou daartoe verleid kunnen worden
door de gewichtigheid van de Hegelse
terminologie.
***

In de laatste bladzijden van dit boek
staat ook nog veel van blijvende waarde.
Daar zijn vooreerst de laatste 10 bladzijden van het slotwoord (p. 580-589) ,
waarin niet meer de philosoof, maar de
geschiedenistheoloog aan het woord is en
waarin hij, uitgaande van de strijd tussen
de slang en de Vrouw, een bijzondere rol
toekent aan Maria en haar Fiat stelt tegenover het non serviam van het in wezen atheïstische en pseudo-religieuse „diamat". Dan zijn er een paar uitvoerige
polemische teksten aangehaald. Tenslotte
is er, naast een personen- en een zakenregister, een belangrijke bibliographie van
266 nummers. Zien wij af van de 16
nummers, die daarvan zijn in beslag genomen door het meergenoemde kwartet,
dan zijn er dus 250 nummers, waarvan
ruim 150 Russische werken blijken te
zijn 3 ) . De bijna 1400 voetnoten met verwijzingen zijn een indrukwekkend getuigenis van het gewetensvolle gebruik, dat
de auteur van die literatuur heeft gemaakt.
De qualificatie „standaardwerk" lijkt
mij voor dit diep indringende boek niets
te veel.
J. J. M. van der Ven

Wetenschapsmensen en Wereldbeschouwing
Dat de wereldbeschouwing van een
wetenschapsman door zijn beroep beïnvloed wordt is een normaal verschijnsel;
het is minder gewoon dat zijn wetenschappelijke inzichten in zijn wereldvisie
worden geïntegreerd. Twee onlangs verschenen werkjes getuigen van de verschillende wijzen waarop twee wetenschapsmensen, — Friedrich Dessauer en
Ashley Montagu, de ene met, de andere zonder religieuse overtuiging, die
eenheid trachten te bewerken.

Het boek van Ashley Montagu On
Being Human 1 ) werd door de Amerikaanse en Engelse pers met buitengewone
waardering begroet. Te oordelen naar
bepaalde persuitknipsels zou het werkelijk baanbrekend zijn. De schrijver is
professor in de anthropologie en werkte
onder meer mede aan de datering van de
Swanscombe schedel, door de hoeveelheid
fluor te bepalen die in de beenderen was
opgenomen. Hij leverde daardoor een bijdrage voor de theorie, dat de oorsprong

3 ) Zou de schr. de werken van W. Gurian Der Bolschewismus en Fr. Lieb Russland unterwegs,
beide ook in Ned. vertaling nogal ruim verspreid, niet betrouwbaar genoeg hebben gevonden,
nu zij in zijn bibliographie niet zijn vermeld?
1 ) Uitg.: Hen ry Schumann Inc., New York, 1950, 125 pp.
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van de „Homo sapiens" veel verder naar
het verleden moet worden teruggeplaatst
en dat deze niet de nakomeling maar de
tijdgenoot is van de Neanderthaler en
wellicht van de Pithecanthropus 2 ) .
Het essai van Montagu valt niet meer
onder de cijferende wetenschap, maar is
een nuchter en moedig onderzoek naar de
aard en de zin van de mens. Het besluit
van zijn overwegingen is dat de eerste
wet van het menselijke leven volstrekt
niet is de „strijd om het bestaan", zoals
Malthus en Darwin 3 ) het weleer voorstelden, doch integendeel de zin voor samenwerking. Want het meest primitieve
streven van de mens is: de drang naar
veiligheid en het verlangen naar de bevrediging van zijn behoeften, en slechts
door samenwerking en liefde kan daaraan
worden voldaan. Strijdbaarheid en zelfverweer ontstaan uit de frustratie van die
diepste behoefte aan samenwerking. Zodat de vraag kan gesteld worden of het
geen verwarring van waarden betekent
de ongebreidelde capitalistische concurrentie verenigbaar te beschouwen met het
menselijk geluk, laat staan met het echte
christendom.
De christelijke lezer zal deze conclusies
niet erg nieuw vinden, aangezien zij reeds
twee duizend jaar oud zijn. Dit erkent
Montagu ook wel. Nieuw is echter de
overtuiging dat die liefde voor de naaste
niet zonder meer „een goed onderwerp
voor Zondagspreken is, doch eenvoudigweg kerngezonde biologie". Een gemeenschap met een samenwerkende houding
bezit hierin een kracht die haar eigen bestaan voor de toekomst verzekert. Liefdeloosheid en gebrek aan zin voor samenwerking zijn ziekten van de gemeenschap,
die haar bestaan zelf bedreigen. En aangezien deze conclusie op wetenschappe
lijke overwegingen steunt, wijst alles erop
„dat onze drang naar goedheid evenzeer
biologisch gedetermineerd is als onze
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drang naar adem". Het staat wetenschappelijk vast dat de liefde moet zegevieren
op de wereld.
Deze voor ons schokkende bewering
blijkt bij nader toezien niet onjuist, doch
zij geeft slechts een deel van de waarheid
weer. In feite herhaalt de auteur, in termen aan de positieve wetenschap ontleend, dat het „zijn" een eigen bestaanszekerheid draagt, en dat het in de eenheid zijn voltooiing vindt en door ver-

splintering ten onder gaat. --- Maar om
mensen tot die onderlinge eenheid aan te
zetten is, zo menen wij, de biologische
drijfkracht onvoldoende. Want juist het
bewustzijn van zijn persoonlijke onaantastbare waarde kan de mens tot zelfverheerlijking en egocentrische geslotenheid
drijven. Hij kan weigeren aan de eis tot
liefde en eenheid te voldoen, en dit
noemt men zedelijk kwaad. Het is de in
zich zelf geïsoleerde mens mogelijk de
wereld ten onder te brengen.
De beschouwing van Montagu moet
verder doorgetrokken worden: de samenwerkende liefde van menselijke personen
eist een object en een drijfveer die de
menselijke persoon, ja zelfs de menselijke
gemeenschap als zodanig, te boven gaat.
Dit transcendente doel en centrum der
menselijke liefde kennen wij door de openbaring die God in zijn Zoon tot ons
richtte: Hij is Liefde en deelt ons die
liefde mee door de Heilige Geest. Montagu heeft gelijk te geloven in de eigen
kracht van goedheid en liefde. Doch hij
vermoedt niet dat de persoonlijke liefde
van God nodig is zowel om de kiem van
zelfvernietiging, welke de mens door de
erfzonde in de wereld bracht, te niet te
doen, als om het brandpunt en centrum
van alle liefde te zijn voor de mensheid.
Wat ons scheidt van de Amerikaanse
anthropoloog is dat wij in de Bergrede,
meer dan een moreel levensstelsel, een
goddelijke openbaring zien.

2) Zie K.C.T. Streven van 5 Febr. 1953, blz. 430.
3) Zie K.C.T. Streven van 2 Nov. 1951, blz. 147.
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aarzeling opzij zetten. De waarde ervan
is na dit 4e deel overvloedig bewezen.
S. Trooster
Dr Th. V. NIJS, O.Praem., De Catechismus op de preekst oel. — Nelissen,
Bilthoven; St. Norbertus Boekhandel,
Tongerlo, 1953, 3de druk, 1247 pp.,
f 19.75.
Dit handboek is bedoeld voor alle
priesters, die iedere Zondagmorgen in
België de katechetische instructies moeten verzorgen. Het is geheel op de nieuwe Belgische katechismus ingesteld. Ten
gerieve van Nederlandse gebruikers is er
een zeer overzichtelijk lijstje aan toegevoegd om een aanpassing aan de nieuwe
Nederlandse katechismus mogelijk te maken. Het munt uit door heldere kortheid
en doctrinaire nauwkeurigheid. We missen er echter een neerslag in van de
theologische vernieuwing, die nu overal
leeft. Zelf zal men ook de psychologische
aanpassing en inkleding moeten aanbrengen. Mooi uitgegeven en in een handig
formaat. Het bevat zeer vele goede, practische opmerkingen. P. van Kol
Dr C. SMITS, Oud-Testamentische Citaten in het Nieuwe Testament, I
Synoptische Evangeliën (Collectanea Franciscana Neerlandica VIII1) . •--- L. Malmberg, 's-Hertogen
bosch, 1952, 160 pp., bij intekening
f 8.65, afzonderlijk f 9.60.
Dit is geen boek voor de amateurs,
maar voor de mensen van het vak. Met
grote nauwgezetheid heeft P. Smits alle
citaten uit het O. T. die in de Synoptische Evangeliën voorkomen, nagegaan en
getracht er de betekenis van zo exact
mogelijk vast te leggen. Daarbij is S.
uitstekend op de hoogte van de moderne
literatuur, die overvloedig wordt aangegeven. Uit dit alles blijkt wel, dat het
boek een voortreffelijk hulpmiddel biedt
voor hem die zich een mening wil vormen
in de tegenwoordige discussies omtrent
geestelijke en hogere zin die aan teksten
van de H. Schrift worden toegekend.
L. Rood
P. BERNARD, Saint Bernard et NotreDame. Etude d'áme, textes authentiques et traduction. — Desclée de
Brouwer, Brugge, 1953, 427 pp., geill., Fr. 125.
Als men in de geschriften van de H.
Bernardus het liefst teruggaat naar de
Mariapreken en -homilieën, dan is dit omdat de vaak bijtende onstuimigheid van
zijn lyrisme telkens weer kinderlijk fris
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wordt, zodra hij de Moeder Gods verheerlijkt. Daar ontvouwt hij zijn eenvoudige ziel op de meest authentieke wijze.
Op 20 Augustus jl. was het 800 jaar dat
Bernardus stierf. Bij gelegenheid van deze herdenking hebben de monniken van
Sept-Fons de Mariateksten van B. bijeengebracht en samen met een vertaling uitgegeven. De vertaling is accuraat en in
levendig Frans. Bij wijze van algemene
inleiding schets P. Bernard het zielebeeld
van de heilige aan de hand van een korte
levensbeschrijving.
Een mooie uitgave verlucht met oude,
stijlvolle gravures. E. V.

Theologisch Woordenboek. Onder hoofdredactie van Dr H. BRINK O.P. afl.
3. J. J. Romen El Zn, Roermond/
Maaseik, 1953, 384 col., f 9.^-- (bij
int.) .
Ook in deze 3e aflevering vinden wij
vele belangrijke onderwerpen uitvoerig
en gedegen behandeld. Met name mogen
genoemd worden: Dogma-ontwikkeling,
en het voortreffelijke artikel over de Dominicaanse theologie i.v. „Dominicanen".
Verder enige knappe samenvattende arti
kels over grote Kerkvaders als b.v. Cyrillus van Alexandrië, Cyrillus van Jerusalem. Bij al dit goede valt het artikeltje
rematie enigszins uit de toon: waar
de H. Kerk met zo bittere ernst crematie
aan haar kinderen verbiedt, had met meer
zorg gezocht kunnen worden naar een
verklaring van deze categorische afwijzing. S. Trooster
Dr G. BRILLENBURG WURTH, Ken-

tering in de Vrijzinnigheid. — J. H.

Kok N.V., Kampen, 1952, 76 pp.,
f 2.95.
Geheel in irenische geest wordt van
Hervormde zijde de ontwikkeling van de
Vrijzinnigheid in de laatste 50 jaar van
Modernisme tot dieper-beleefd geloofsleven beschreven. Een goed boekje voor
hen die zich voor deze kwesties interesseren (en de nodige faculteiten bezitten
om dergelijke lectuur te mogen lezen).
Prettig geschreven' en goed uitgegeven.
S. Trooster
Joseph DEFEVER, La Preuve réelle de
Dieu, Etude critique (Museum Lessianum. Sect. Philosophique, 37).
Bruxelles, l'Edition universelle, 1953,
146 pp.
Er zijn vele wegen om het bestaan van
God te bewijzen. Doch juist omdat ze zo
talrijk zijn en telkens een bepaald aspect
van onze natuurlijke Godskennis méér
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naar voren brengen, gebeurt het wel dat
een bepaalde vorm van Godsbewijs wordt
afgewezen als niet „reëel" en dus eigenlijk niet geldig. Zo zal een streng rationele bewijsvoering niet zelden als te notioneel of te abstract worden gebrandmerkt, een meer emotionele argumentatie
integendeel als te romantisch van de hand
worden gewezen. Het is de grote verdienste van deze critische studie dat zij
voor haar demonstratie een standpunt
heeft verkozen waarbij de hoogst mogelijke rationele gestrengheid vanzelfsprekend geintegreerd wordt door liefde, hart
en affectiviteit. Schrijver geeft dus geen
critisch overzicht van verschillende vormen van Godsbewijs, maar werkt zelf een
sterk-synthetische, critisch-verantwoorde
bewijsvoering uit. Daartoe wordt als vertrekpunt de affirmatie-act genomen, waarvan de bij uitstek reële en existentiële
waarde wordt aangetoond. Dergelijke
critische studie zal wel voor niemand
lichte lectuur zijn: des te meer zal men
echter de hoge wetenschappelijke ernst
waarderen, waarvan ze getuigt. Een ernst,
die nooit in zwaarwichtige duisternis vervalt, maar door didactische klaarheid uitmunt en in deze zin ook echt „reëel"
blijft. A. Poncelet

K. L. BELLON, Wijsbegeerte der geschiedenis. Philosophische bibliotheek. -- Uitg Mij N.V. StandaardBoekhandel, Antwerpen, Amsterdam,
1953, 360 pp., f 14 en f 16.
Het eerste en grootste gedeelte van deze wijsbegeerte der geschiedenis bestaat
uit een geschiedenis van deze wijsbegeerte. Hierin wil de S. de grote lijnen, van
de ontwikkeling der verschillende geschiedbeschouwingen aangeven. Een veel
korter tweede gedeelte, met als titel: De
mens in de geschiedenis, is bedoeld als
een inleiding in de wijsbegeerte der geschiedenis, om te brengen tot diepere bezinning omtrent dit vraagstuk.
De waarde van dit werk bestaat vooral
in het uitgebreide eerste deel waarin de
grote belezenheid van de auteur het best
tot zijn recht komt. Daarom zou een register de bruikbaarheid zeer verhoogd
hebben. In het korte tweede deel zou men
wat teleurgesteld kunnen worden, als men
niet voldoende de bedoeling van de S.
voor ogen houdt. Wij ontvangen hier niet

meer dan een inleiding, omdat prof. BelIon ons hier ook niet meer wil geven.
Hopelijk zullen deze gedachten later uitvoeriger worden uitgewerkt in nog inniger contact met de geschiedenis als wetenschap en als gebeuren. J. H. Nota

BERDJAJEW,
Mijn weg tot zelfkennis. Autobiografie vert. door W. Huisman en J. De

Nikolaj Alexandrowitsj

Graaf.
Uitg. Van Loghum Slaterus, Arnhem; N.V. Kosmos, Antwerpen, 1952, 348 pp., geb. Fr. 195.
In deze autobiografie, die loopt tot kort
voor zijn dood, wil Berdjajef de geschiedenis geven van zijn denken en van de
evolutie en groei van zijn geest in de
wisseling van zijn levensphasen. Op de
achtergrond van de Russische revolutie,
met haar geestelijk en bloedig verloop,
beschrijft Berdjajef het worden van zijn
levensinzicht door zijn ruim contact met
de philosophische, literaire en politieke
wereld. In een aristocratisch milieu opgegroeid sloot hij zich aan bij de Russische
revolutionnaire intelligentsia, keerde zich
tot het marxisme maar verliet dit om te
komen tot een vrije christelijke wereldbeschouwing. Als existentialistisch denker
ligt de vrijheid eerder dan het zijnde aan
de basis van zijn philosophie, van waaruit hij dan zijn hele houding en instelling
bepaalt: nl. de vrijheid van de persoon,
de vrijheid van morele normen, van denken, van geloof. Vrij is ook zijn houding
tegenover elk gezag, ook tegenover de
Kerk, het dogma en de H. Schrift, waarin
hij het exoterische der gelijkenissen in
strijd noemt met de waarheid van de
godmenselijkheid en die hij beschouwt als
zijnde de leer van Christus welke in het
nog duistere, menselijke bewustzijn wordt
gebroken. Berdjajef noemt zichzelf een
theosoof en een christelijk vrijdenker. Zijn
godsidee berust op een subjectief mystische grondslag, als een immanente ervaring van de transcendentie. Zijn opvatting
van de vrijheid, die wij moeilijk kunnen
aanvaarden, is zeer revolutionair gericht,
al denkt hij slechts aan een revolutie van
de geest .Vrijheid en afhankelijkheid zijn
toch niet tegenstrijdig. Heel dit enigszins
chaotische werk vertoont een moeizame
groei in een hartstochtelijk gemoed, een
onverpoosd, onrustig zoeken naar waarheid. J. Snyders

LITER ATUUR
In de serie De Windroos, onder redacDe Windroos. — U. M. Holland, Amsterdam, 1953, f 2.75 per deeltje. Bij tie van Ad den Besten, verschenen onlangs vier gedichtenbundels: Coert Poort,
aankoop van tien deeltjes f 2.25.
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Twee Gedichten; Sybren Polet, Demiurgasmen; Gerrit Kouwenaar, Achter een
Woord en J. W. Schulte Nordholt, Tijd
voor Eeuwigheid. Wie zich interesseert
voor de jongste poëzie, abonnere zich op
De Windroos. Hij vindt experimentele
poëzie in de bundels van Kouwenaar en
Polet en de meer traditionele in die van
Poort en Schulte Nordholt.
J. v. H.
Prof. Dr H. UYTERSPROT, Heinrich

Heine en zijn invloed in de Nederlandse Letterkunde. ,-- Drukkerij
Sanderus, Oudenaerde, 1953, 528

PP.
Dit standaardwerk over Heinrich Heine
vertegenwoordigt een studie- en 'n speurzin van jaren. De auteur heeft zich alzijdig op de hoogte gesteld van zijn onderwerp, heeft alle mogelijke bronnen, boeken en tijdschriften doorgesnuffeld en zijn
bevindingen in dit lijvige boekdeel neergelegd. De eerste helft, een kleine driehonderd bladzijden, biedt een Lebensbild
van Heine, niet zo zeer chronologisch en
biografisch als wel psychologisch en in
verband met de tijdsstromingen; de tweede helft behandelt Heine's betekenis en
invloed in de Nederlanden. Nu is de invloed van een veelgelezen schrijver moeilijk te omschrijven; invloed is een innerlijke uitwerking, die zich openbaart, doch
slechts ten dele, in geschriften. Daarom
bevredigt een dergelijk werk, ondanks alle
accribie, nooit ten volle. De auteur staat
zeer objectief tegenover Heine, hoewel
zijn standpunt anders is dan het onze.
Met instemming citeert hij het woord van
Jacob Burckhardt over Nietzsche en past
dit op Heine toe: Er hat die Unabhangigkeit in der Welt vermehrt. Het hangt van
iemands wereldbeschouwing af, of men
dit als lof of blaam opvat. Ik acht dit een
zeer, zeer bedenkelijke lof en heb geen
zuivere bewondering, noch voor Nietzsche, noch voor Heine. Neemt men dit in
aanmerking, dan komt het doorwrochte,
goed geschreven en veelzijdige werk alle
eer toe.
J. van Heugten
Alphonse de CHATEALIBRIANT, Fragments duune confession (Les Carnets
D.D.B.) . --- Desclée de Brouwer,
Brugge-Parijs, 1953, 121 pp., Fr. 39.
Dit zijn de twee voornaamste hoofdstukken van een geestelijk „itinerarium",
door de bekende, onlangs overleden romancier, in de laatste jaren van zijn leven
neergeschreven. Zij verhalen zijn bekering. Een wonderbaar visioen schijnt wel
aan het uitgangspunt van die heerlijke
omwenteling te staan. Langs een soort
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existentiële transpositie van de cartesiaanse methodische twijfel wordt, hij, door
een spontaan ontdekte en radicaal beleefde ascese van het „denken" terugge
bracht tot het diepere, godverbondene
„weten", tot die kern van zijn wezen
waar elke geest zich als door de Geest
gegrepen ervaart, en waar hij alle verloren gewaande spirituele en godsdienstige
waarden herontdekt.
Het is een aangrijpend zielsdocument,
met sobere, bijna zakelijke beheersing
neergeschreven en toch vol brandende
ontroering en oprechtheid. Zo vormt dit
dunne boekje niet slechts de sleutel op
het literair werk van de Ch., maar is het
ook op zichzelf een zeldzaam waardevol
getuigenis, geheel afgestemd op de behoeften van onze tijd, en dat daarom ee n
diepe weerklank zal vinden bij velen.
Aanbevolen. L. Monden

.

Dr R. ANTONISSEN, Lyriek der Nederlanden. Dl 4: Van Rokoko naar
romantiek (Klassieke Galerij, 40) .
De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1953, 160 pp., Fr. 35.
Vooral Poot, Staring, Bilderdijk, Gezelle en Perk staan hier iets uitvoeriger
vertegenwoordigd; verder één of een paar
gedichten van Loosjes, Heye, Tollens,
Da Costa, Van Beers, Loveling, Hemkes
enz. Behoorlijke commentaar en goede
keuze: men wordt zelfs een paar maal
verrast, door het rustig vloeiende vers
„De rups van Van Alphen" b.v., of door
het wat Gezelliaans aandoende „De laetJ. Noë
ste zwaluw van Ledeganck".
r--

Robert FRANQLIINET, Figuratief Overschot. Winants, Heerlen, 1953,
32 pp.
Franquinet bundelt hier een aantal gedichten uit de laatste jaren te Parijs. Hij
is een fantazievol speler met het woord,
van Dijck-achtig weelderig van kleur en
klank, een verfranst Limburger. J. v. H.
Louis SOLIRIE, „Van Nu en Straks
Historiek en betekenis. — Eigen Beheer, Tumulusstraat, 58, Roeselare,
1953, 184 pp., Fr. 92.
Na een vroegere poging in zijn Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en
Straks is dit de tweede maal dat L. Sourie zich grondig bezighoudt met deze literaire beweging. De nieuwe studie is inderdaad nieuw; de schrijver heeft in de
laatste jaren contact genomen met de nog
overblijvenden Van Nu en Straks. Waardevolle gegevens werden hier bijeengebracht, vooral omtrent de onderlinge ver-
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houding (en twisten) tussen de liberaal
en de katholiek gezinde fractie.
Anderzijds lijkt ons de uitwerking van
deze historiek te onsystematisch, en men
loopt wat verloren tussen al die verschillende jaargangen heen, zodat we meer
voor een massa feiten komen te staan dan
voor een geheel.
Jammer is de vaak gebrekkige taal
waarin dit boek geschreven werd: barba-

rismen en onjuiste constructies ontsieren
het al te zeer.
Over Van Nu en Straks is waarschijnlijk ook het voorlaatste woord nog niet
gezegd --- de auteur weet het zelf heel
goed --- maar dit blijft toch een belangrijke, zij het ook niet volmaakte, bijdrage
tot de geschiedenis van een literaire beweging die meetellen mocht in onze cultuurgeschiedenis. J. Noë

GESCHIEDENIS
H. J. J. WACHTERS, Wereldspiegel der
20ste Eeuw Deel II. — Zuid Holl.
Uitg. Mij, Den Haag, 1953, 831 pp.,
per deel f 25. Per 4 delen f 100.
Het heeft er alle schijn van, dat de uitgave van dit vierdelig werk binnen de
gestelde termijn, nl. vóór het einde van
het jaar 1953, zal voltooid zijn. Nauwelijks hadden we het eerste deel besproken,
of het tweede, dat meer dan 800 bladzijden telt, lag op onze schrijftafel. De uitgever, die zich zo prompt aan zijn woord
houdt, verdient daarvoor alle hulde. Dit
tweede deel zal vermoedelijk wel het belangrijkste zijn, want van de landen, die
hierin behandeld worden: Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Britsch-Indië (India en Pakistan) ,
Indonesië en Israël, behoren er twee tot
de leidende grote mogendheden, heeft één
( Ierland) een fel bewogen geschiedenis,
terwijl de daaropvolgende vier nieuwgevormde staten zijn, wier wording in bloed
en tranen is tot stand gekomen. Bij het
lezen van deze hoofdstukken is onze bewondering voor de geleerde samensteller
nog gestegen. Tot in de kleinste bijzonderheden is hij meester van zijn stof. Met
kwistige hand strooit hij feiten uit, die de
tijdgenoot allang vergeten heeft, maar die
hij ter juister plaatse in hun verband met
de algemene lijn weet in te lassen. Om
van de uitstekende behandeling van de
Franse en Engelse geschiedenis te zwijgen, die op zich al kleine boekdelen zouden vormen — de wijze, waarop het ontstaan van Indonesië, met al de vergissingen en verwarringen, die zich erbij hebben afgespeeld, wordt geschetst, getuigt
van een inleven in dit drama, waarin een
trouwe krantenlezer zelden het heldere
inzicht kan verkrijgen. Op één punt moeten we met de auteur verschillen. Het is
(blz. 359) waar hij zegt, dat het verhaal
van Jan van Hoof naar het rijk der legende moet verwezen worden. De schrijver volgt hier de mening van luit.kol. van
Hilten. Een commissie, speciaal belast
met het onderzoek naar de toedracht de-

zer zaak, heeft 13 Maart 1952 haar bevinding gepubliceerd: „Op grond van de
door haar vastgestelde feiten is zij overtuigd, dat Jan van Hoof met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sabotage aan de springlading van de brug heeft
gepleegd". Alleen de heer van Hilten was
niet overtuigd, maar dat is geen reden om
met hem over een te verwerpen legende
te spreken. K. J. D.
A. TOYNBEE, De Wereld en het Westen. — F. G. Kroonder Uitg., Bussum, 1953, 108 pp., f 3.90.
Zes lezingen die T. de vorige winter
voor de B.B.C. heeft gehouden. In 4
hoofdstukjes schetst hij de ontmoetingen
tussen resp. Rusland, de Islam, India, het
Verre Oosten met het Westen. In het
vijfde hoofdstuk geeft hij als conclusie
hierop een kleine psychologie der cultuurontmoetingen om dan als slot uit het verleden van Grieken en Romeinen een prognose af te lezen voor het heden.
Een voortreffelijk geneesmiddel tegen
onze westelijke superioriteitswaan, maar
tevens richtinggevend voor de wijze
waarop wij moeten trachten het beste van
ons, dat niet van ons is: het christendom
aan andere volkeren over te dragen. De
passage over de aanpassing der vroegere
Jezuïetenmissionarissen in China en India
is hier zeer illustratief. Jammer, dat de
ve rt aling zo slordig is (b.v. p. 78) .
J. H. Nota
Walter DIRKS, Die Antwort der Manche,
tweede uitgave. Verlag der Frankfurter Hefte, 1952, 238 pp.
Met de bekende vrijmoedigheid en toch
diep katholieke zin eigen aan de Frankfurter Hefte bespreekt de leek en publicist Walter Dirks de vraag wat de religieuzen aan de mensen van onze tijd te
bieden hebben.
Hij gaat uit van de grondstelling, dat
wij in de geschiedenis niet moeten zoeken
„wie es eigentlich gewesen", maar hoe
het heil, door God gewild, tot de mensen

BOEKBESPREKING

187

is gekomen. In dit perspectief toont de
auteur hoe de demonen van de wereld: de
machtsbegeerte, de geldzucht en het uitvieren der sexualiteit, de mensheid op weven sturen die niet Gods wegen zijn. Door
de drie kloostergeloften nu, van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid, bedwingen de monniken deze drie demonen
en werken door hun voorbeeld heilzaam
op de mensheid in.
Daarna onderzoekt de schrijver hoe de
vier grootste ordestichters aan de nood
van hun tijd beantwoordden, al werd dit
antwoord door velen verworpen. In de
tijd van de volksverhuizingen, van geweld en rassentegenstellingen, stichtte
Benedictus zijn Orde met de stabilitas loci
of gebondenheid aan de plaats, de pax of
de vrede, en een christelijke broederschap
van alle mensen. Franciscus kwam in de
tijd van de opkomende rijkdom der kooplui en gemeenten en koos de armoede tot
bruid. Toen het middeleeuwse denken begon te streven naar vrijheid en zelfstandigheid, kwam Dominicus om deze nieuwe geestesrichting ruimte te verschaffen
binnen de Kerk, en door de inquisitie de

zeldzame oorspronkelijke bronnen, met
hun soms tegensprakelijke gegevens, zoekt

ketters te bestrijden. En toen Renaissance
en Hervorming voor de algehele vrijheid
van de moderne mens opkwamen, stichtte
Ignatius een Orde, waarin de beweeglijkheid in de gehoorzaamheid aan de paus
en het vormen van een katholieke élite,
de meest typische kenmerken zijn, waardoor die Orde ook nu als vanzelf op de
Katholieke Actie overgrijpt.
Tenslotte onderzoekt de auteur, hoe
deze vier grote Orden hun ideaal op de
hedendaagse tijd kunnen overschakelen.
Bij het lezen moet men af en toe het
hoofd schudden, maar iedereen ziet dadelijk dat hier verrijkende ideeën naar voren worden gebracht. M. Dierickx

Mariabeeldje op een eik te Scherpenheu vel bij Diest, op het einde der XVIe eeuw.
Maar in enkele jaren tijd ongeveer in 1600
constateerde men honderden wonderbare

H. VERBIST, A l'Aube des Pays-Bas.

St Willibrord. — Editions Universitaires, Brussel-Parijs, 1935, 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
V oo raf, vandaar de titel van het boek en

de reclame-omslag met de woorden „Benelux naquit en 1'an 700".
Afgezien van deze bijkomstigheden
biedt de schrijver ons een degelijke biographie in een vlotte stijl en met poëtische titels voor de hoofdstukken. In de

hij een middenweg tussen te strenge en te
milde kritiek. Naast de zegenrijke activiteit van St Willibrord in Noord-Ierland
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 publicaties van
Post en Philippen is dit laatste weinig
waarschijnlijk.
In de bibliografie had niet de tweede
maar de vierde uitgave van het Hand-

boek der Kerkgeschiedenis van Kard. De
Jong vermeld moeten staan, des te meer
daar Mgr Post, de bekende Willibrordkenner, deze uitgave bezorgde.
M. Dierickx
A. BONI, Scherpenheuvel. Basiliek en
gemeente in het kader van de Vaderlandse Geschiedenis. — N.V. Stan-

daard-Boekhandel, Antwerpen, 1953,
240 pp., geïll., ing. Fr. 160, geb. Fr.
185.
Afgezien van enige oudere alleenstaande feiten, begint de verering van een

genezingen en gebedsverhoringen. Dank
zij de steun van de Aartshertogen Albrecht en Isabella werd de bekende bouwmeester Wenceslas Coberger belast de
huidige kerk te bouwen, die in 1627 door
de aartsbisschop ' van Mechelen plechtig
werd gewijd en in 1922 door Pius XI tot
de graad van basiliek werd verheven.
Met grote eruditie en critische scherpzinnigheid verhaalt de auteur in het ruime kader van de vaderlandse geschiedenis de bewogen geschiedenis van de basiliek, de gemeente en de parochie van
Scherpenheuvel gedurende drie en een
halve eeuw. Dit mooi geïllustreerde boek
in groot formaat is een waardige en vrome hulde aan het Maria-oord, dat vroe-

ger als een nationale bedevaartsplaats
van de Zuidelijke Nederlanden doorging,
en nog steeds jaarlijks honderdduizenden
pelgrims aantrekt. M. Dierickx
Dr Felix Van den BERGHE, De LatijnUitg.
sche Schoole van Veurne.
Vonksteen, Langemark, 1953, 172
pp. geill., Fr. 100.
In deze degelijke en prettig geschreven
monografie verhaalt de auteur de lange
geschiedenis van de Latijnsche Schoole
te Veurne. Reeds in de 12e eeuw ontstond

188

BOEKBESPREKING

er een kapittelschool, maar de Latijnse
School kwam slechts tot een zekere bloei
onder de Norbertijnen, die sinds 1619,
volgens het studieplan van de toonaangevende jezuïetencolleges, onderwijs gaven,
en onder de Vlaamse Oratorianen, die in
1713 de leiding overnamen. De Franse
Revolutie en het Koninkrijk der Nederlanden lieten de school een kwijnend bestaan voortslepen. Vanaf 1831 echter
door een gelukkige samenwerking van
clerus en stad bloeide de Latijnse School
op, maar in 1851 verbraken de anticlericalen deze samenwerking, zodat de bisschop zich verplicht zag een eigen college
op te richten. Waarschijnlijk zal een volgend boek ons het honderdjarig bestaan
van het bisschoppelijk college beschrijven.
De auteur citeert voluit oude lesroosters, schoolreglementen en andere interessante documenten en geeft de lezer daardoor een levendig beeld van het strenge
onderwijssysteem in die tijd. In het boek
ontbreken enkel een literatuur- en bronnenopgave en vooral de verklaring van
de talrijke afkortingen in de voetnoten.
M. Dierickx
Dom Albertus Van ROY, O.S.B., Affligem, roem van ons land (Davidsfonds-Keurreeks, nr 52) . Davidsfonds, Leuven, 1953, 228 pp., 24 pl.,
Fr. ing. 60, geb. 88.
In de Keurreeks van het Davidsfonds,
dus voor een ruim publiek, publiceerde de
Affligemse Benedictijn Dom Alb. Van
Roy een mooi overzicht van de acht eeuwen geschiedenis van deze Brabantse abdij: vanaf de stichting door zes bekeerde
rovers, over de grote bloei in de Late
Middeleeuwen, de moeilijkheden en rampen onder het Spaans en het Oostenrijks
bewind, de ondergang onder' de Franse
Revolutie en de heropstanding sinds 1869.
Het boek steunt vooral op de uitstekend
bijgehouden kloosterkroniek en op een
aantal historische studiën. Affligem was
de hoofdabdij van Brabant in het Ancien
Régime, verscheidene bekende geschriften
zijn van de hand van Affligemse monniken, aldus het in koninklijk Diets geschreven „Leven van Sinte Lutgart", de zeven

bewaarde schilderijen van de „Affligemse
Meester" zijn terecht beroemd, Rubens
zelf schilderde verscheidene doeken voor
de kerk van de abdij, enz. De bouw van
het boek is niet volledig evenwichtig: een
vierde van het geheel gaat over de periode tot de dood van de eerste abt, terwijl
de incorporatie van de abdij bij de aartsbisschoppelijke zetel van Mechelen, een
ramp voor de abdij gedurende twee en
een halve eeuw, niet voldoende wordt
behandeld. Deze onderhoudend geschreven geschiedenis van de abdij van Affligem, die geen hoge wetenschappelijke
pretenties heeft, zal toch de historici grote diensten bewijzen, en verdient een ruim
lezerspubliek. M. Dierickx
Floris PRIMS, Antwerpiensia 1952 (23e
reeks). — De Vlijt, Antwerpen, 1953,
232 pp., Fr. 125.
In deze jaarlijkse reeks Antwerpiensia
bundelt de onvermoeibare ere-stadsarchivaris van Antwerpen 65 korte historische
artikels, die in de loop van 1952 in de
„Gazet van Antwerpen" verschenen: 25
over Antwerpen zelf, evenveel over de
Antwerpse Kempen, en de rest vooral
over enige omliggende dorpen. Zoals gewoonlijk geeft de ervaren kenner van het
Antwerpse verleden tal van interessante
details vooral over de 16e, 17e en 18e
eeuw. M. Dierickx
J. de BROUWER, Het kollegiaal kapittel
te Haaltert 1046-1495, r J. de Brouwer, Kerkstraat, 18, Hofstade (V1.) ,
1952, 75 pp.
Met behulp van een eerste rangsdocumentatie schetst de auteur de geschiedenis van het kollegiaal St. Gorikskapittel
te Haaltert van af zijn oprichting in 1046
tot aan zijn overbrenging naar Aalst in
1495. Al kon hij, bij gebrek aan voldoende bronnen, slechts weinig bieden over de
invloed van het kapittel op het godsdienstig en cultureel leven van het dorp Haaltert en zijn omgeving, toch vond hij zovele interessante gegevens over de inrichting en de inkomsten van het kapittel, dat
dit boekje een mooie aanwinst is voor de
kerkgeschiedenis, speciaal van het land
van Aalst. M. Dierickx

PSYCHOLOGIE E N PAEDAGOGIE
Prof. Dr Franz ALEXANDER, Onze
De Freudiaans georiënteerde auteur
redeloze wereld, een onderzoek van behandelt in dit werk de geschiedenis van
de irrationele krachten in het maathet politieke denken, de theorie van de
schappelijke leven. Uitg. Erven J. storingen van het gevoelsleven, en de
Bijleveld, Utrecht, 1953, 266 pp., psychologische analyse van maatschapgeb. f 8.50. pelijke stelsels en gebeurtenissen. Hij
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H. Van THIEL, Het offer van Itota. Het
leven van de Ngombe in Kongo.
De Sikkel, Antwerpen, 1952, 131 pp.,
32 foto's, ing. Fr. 80, geb. Fr. 96.
Eerst verschenen in het tijdschrift: Kongo-Overzee werd dit verhaal nu gebundeld als geheel. Aangrijpend, boeiend,
pakkend als negerliteratuur, zal dit bij
onze jeugd en ook bij de ouderen, zijn
succes niet zo vlug verliezen. Zijn diepere waarde ligt echter in zijn wetenschappelijke ethnographische ondergrond. E. P.
van Thiel is niet alleen de Ngombe-taal
echt meester en thuis in haar gevarieerde
Gesproken Woordkunst, waarvan hij tal
van genre's in zijn verhaal wist in te
vlechten, hij is vooral een knap ethnoloog, die nauw toekeek, alom beluisterde
en het daarna objectief oprecht meesterlijk wist weer te geven. Met ongeduld
zien wij nu uit naar de wetenschappelijke
publicatie van die ethnische monographie,
welke tot dit verhaal aanleiding gaf.
V. van Bulck
Rafaël SABATINI, Kapitein Blo od, vert.
J. G. H. van den Bovenkamp (Reinaert-reeks) . --- Arbeiderspers, Brussel, 1953, 296 pp.
Een volkse uitgave van het destijds
door de film beroemd geworden zeeroversverhaal. Het oppervlakkige „zwartwit" en de langdradige romantiek zullen
niet beletten dat het boek boeit tot het
F. R.
laatste woord.

Ridgwell CULLUM, Het geheim van het
Noorderland, vert. door H. Rappard
(Reinaert-reeks nr 30) . — Arbeiderspers, Brussel, 1953, 244 pp.
Een boeiende kruising van avonturenroman en politieverhaal, echter in een
zwakke vertaling.
F. R.
Giovannino GUARESCHI, Don Camillo
en zijn Kudde. --- De Fontein,
Utrecht, Sheed Ward, Antwerpen,
1953, 245 pp.
Deze tweede Don Camillo doet niet
onder voor zijn voorganger. Hij en Peppone blijven de meesters in la Bassa, bestrijden elkaar op leven en dood en zijn
ten • slotte op het innigst aan elkaar verknocht. Guareschi is onuitputtelijk in het
vinden van de wonderlijkste situaties en
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gewoonlijk treedt Don Camillo als overwinnaar uit het strijdperk. De tweede
Don Camillo-film heeft weinig of niets te
maken met het tweede Don Camillo-boek.
Het zal zijn weg wel vinden onder het
lezend publiek. J. v. H.
Antoon THIRY, De zevenslager (Reinaert-Reeks, 28) . --- Arbeiderspers,
Brussel, 1953, 220 pp.
Een heimatroman, genre Claes. Ook
hier veel goedlachse humor en guitenstreken, waarbij toch telkens weer wat innige
of pijnlijke levensweemoed om de hoek
komt gluren. Echte Vlaamse vertelkunst.
F. R.
Prisma-Boeken
Michael HASTINGS, Dood in de Jungle.

Theo THYSSEN, Het grijze Kind.
H. G. PONTING, Het eeuwige ijs.
Mary WEBB, Kostbaar Gif. — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953,
f 1.25 per stuk.
Deze afgelopen maand verschenen er
weer 4 nieuwe Prisma-boeken. De schrijver van het eerste heeft als vliegofficier
bij de Royal Air Force in het Oosten de
moordende jungle leren kennen.
Theo Thyssen heeft in zijn boek zijn
liefde voor het kind en zijn strijd voor
onderwijsvernieuwing neergelegd.
Het Eeuwige ijs, de beschrijving van
de laatste tocht van Kapitein Scott,
spreekt voor zich zelf. Dit boek is geschreven door de meesterlijke fotograaf
van de expeditie Ponting, die met veel
humor het dagelijkse leven en werken in
's werelds meest onherbergzame oorden
beschrijft.
Tenslotte nog Kostbaar Gif van Mary
Webb. Een volkomen gave roman.
Gaarne aanbevolen. X.

.

Prisma boeken

F. DOSTOJEWSKI, De demonen. Dl I
en II. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1953, 306 en 338 pp.
In de Prisma-serie verscheen onlangs
het grote werk van F. Dostojewski De
demonen.

Voor de uitvoerige bespreking verwijzen wij naar K.C.T. Streven, 1 ste Jaargang nr 11-12, 1948, p. 1128 door Dr J.
van Heug ten.

VARIA
Dr W. G. N. van der SLEEN De Canadezen en hun land. r-- Uitg. Nederlands' Boekhuis Tilburg, 308 pp.,
geb. f 11.50.

Een boek van Dr van der Sleen over
Canada behoeft feitelijk geen uitvoerige
bespreking of aanprijzing. Zijn voor-oorlogswerk Canada, waarvan de derde druk
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reeds verschenen is, is algemeen bekend.
Dit nieuwe boek heeft echter een andere
opzet, het wil met het oog op de sterke
Nederlandse emigratie naar dit land een
meer gedetailleerde kennis geven van
land en volk, een beter inzicht in leven
en bedrijf, meer begrip voor de mogelijkheden, welke er op elk gebied gevonden
worden. Daarom behandelt het achtereenvolgens de verschillende staten of provincies, die de Canadese statenbond vormen,
en wijst bij ieder op de betekenis, welke
dit onderdeel voor een toekomstig emigrant hebben kan. Twee korte hoofdstukken: „ongezellige maar toch wetenswaardige gegevens over Canada" en
„emigratie naar Canada" besluiten dit
overzicht.
Het is verre van eentonige lectuur; het
blijft altijd onderhoudend door de honderden bijzonderheden uit het dagelijks leven
van de bewoners, door de vlotte beschrijvingen van stad en land. Zestien fotopagina's en tien kaarten verhogen nog de

waarde van dit leerzame boek. C. W.
Jan Valvekens, katho li ek Vlaams idealist
(1894-1951) (Davidsfonds-Keurreeks
nr 51) . --- Davidsfonds, Leuven,
1953, 225 pp., 17 pl., Fr ing. 60,
geb. 88.
Enkele vrienden hebben hun herinneringen aan dhr. Jan Valvekens neerge-

schreven en samengebundeld. Uit hun bijdragen groeit het beeld op van een wijze
en milde huisvader, een rechtschapen politicus, een christelijk rechtsgeleerde; het
beeld van een man wiens leven, geheel in
dienst van zijn medemensen, gedragen
werd door het geheim van de goedheid.
Veredelende lectuur. Jammer toch dat
geen enkele medewerker buiten de al te
persoonlijke herinneringen niets weet neer
te schrijven. Zeker had het boek een ruimere verspreiding gevonden, zo de figuur
van Jan Valvekens meer met zijn tijd in
verband werd gebracht. Nu blijft het al te
veel een boek van enkele vrienden voor
enkele vrienden. J. Du Bois
Jan ROEGES, De Vlaamse politieke doctrine. Uitgaven Oranje, Gent,
1953, 60 pp., Fr. 40.
Deze korte brochure heeft een zwaarwichtige titel: men zou er heel wat meer
achter verwachten? Nu moeten wij ons
vergenoegen met enkele algemene beschouwingen, die o.i. te algemeen blijven
om de titel te wettigen: de „Vlaamse"
politieke doctrine. Hiermede willen we

echter niets afdingen op vele gezonde
beschouwingen omtrent de sociale, economische, religieuze mogelijkheden die de
brochure ten beste geeft. J. N.
A. E. CORN, De zilverrivier. Onder de
Indianen van Zuid-Amerika. Heideland, Hasselt, 1953, 197 pp., ing.
Fr. 75, geb. Fr. 95.
Enkele boeiende bladzijden uit de geschiedenis van de Plata-landen, sinds de
Europese veroveringen. De menigvuldige
wreedheden maken het boek minder geschikt voor te jonge lezers. F. R.
F. R. BOSCHVOGEL, Waar Maas en
Schelde vloeien, Lannoo, Tielt,
1953, 342 pp., rijk geïll., ing. Fr. 105,
geb. Fr. 130.
Na een tocht door „ons schoon WestVlaanderen" voert Boschvogel ons ditmaal per jeep dwars door ons land. Het
boek kon wel de titel dragen van een
ander Benoit-lied: Wij reizen om te leren,
want het wil onze reis-grage jeugd de
ogen openen voor de stoffelijke schoonheid en geestelijke rijkdom onzer gouwen.

Het heeft echter niets van een onpersoonlijk of overladen Baedeker, maar dank zij
een overvloedige illustratie en een prettige verteltrant is het een aangenaam en
vlot reisverhaal geworden, dat velen kan
leren de genoegens der ontspanning te

verenigen met de geneugten des geestes.
G. Windey
RENINCA, Zaad in de Wind. 2de druk.
Lannoo, Tielt, 1953, 141 pp., geb.
Fr. 45.
Dit bundeltje heerlijke aphorismen, Reninca's debuut, werd bij zijn eerste verschijnen reeds in Streven besproken (Aug.
1945, p. 289) . Warm aanbevolen! F. R.
KNAURS Welt-Atlas.
Droemersche
Verlagsanstalt, Miinchen, 1952, 300157 pp., 115 kaarten, geb. D.M. 9.80.
De bekende Knaurs Welt-Atlas biedt
ons in 115 gekleurde en zwart-wit kaarten het huidige politieke en economische
beeld van de wereld samen met 300 blz.
tekst, tabellen, laatste statistieken en een
alphabetisch register van 23.000 plaatsnamen.
Wie „Keurs Atlas" kent zal zich in
het bezit van de uitgave 1952 verheugen.
Wie het boek niet kent en naar een
handig werkinstrument zoekt vindt hier
wat hij hebben moet. W. T.
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BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ALBE. Omella. ~ Heideland, Hasselt, 1953, 248 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
ALDERS, J. C .• Opmars der electronen. ~ Bom, Assen, 1953. 248 pp., f 8.90.
A YFRE. A .. Dieu au cinéma (ColI. Nouvelle Recherche). ~ Presses Universitaires
de France, Parijs, 1953, 210 pp., qeïll.. Fr. Fr. 570.
BAZAINE. Jean, Notes sur la peinture d'aujourd'hui (ColI. Pierres Vives). ~ Edit.
du Seuill. Parijs, 1953, 110 pp. qeïll.
BERQUIN, K., Blij worden iHerauties nr 26). ~ Altiora, Averbode, 1953,48 pp.,
Fr. 10.
RLINZLER. J., Das Turiner Grablinnen und diE1 Wissenschaft. ~ Buch- KunstVerlaÇJ. Abtei Ettal. 1952, 56 pp .. qeïll .. D.M. 4,80.
BEZOMES, Roqer, L'exotisme dans l'art et lal pensée. ~ Elsevier. Brussel, 1953,
202 pp., 230 repro'l.. 31 X 27 cm .. ÇJeb. Fr. 780.
BROWDER. R. P., The origins of Soviet-American Diplomacy. ~ Princeton University Press, Princeton, 1953, XI-256 pp .. qeb. $ 5.
CHARLES, J. B., Volg het spoor terug. ~ De Beziqe Bij, Amsterdam. 1953, 327 pp.,

f 8.90.

DECOENE, Dr A., Grondproblemen van de christelijke paedagogie. ~ NV. Standaard-Boekhandel. Antwerpen, 1953, XX-252 pp., inq. Fr. 85, qeb. Fr. 120.
DELOBEL, H, Beeld en Woord, DI 2. ~ J. Van In, Lier, 1953, 28 pp.
DIERCKS, Dr G. F. en Dr T. NUCHELMANS, Voc ecclesiae latinae. DI I en Il. ~
Paul Brand, Bussum, 1953, 127 en 138 pp., f 3.90 en f 3.50.
DIETEREN, Drs RemiÇJius, O.F.M .. Mens en Mijn. ~ Ned. Kath. Mijnwerkersbond,
Heerlen. 1953, 342 pp.
DONKER. Anthonie, De bevreemding. Gedichten. ~ van Loqhum-Slaterus. Arnhem;
Kosmos, Antwerpen, 1953, 122 pp., ÇJeb. Fr. 110.
Eeuwfeest van de Koninklijke Harmonie der Jongelingen-Congregatie Izegem. Gedenkboek 1853-1953. ~ Kerkstraat, 9-11, Izegem, 1953, 82 pp., 29 X 23 cm., rijk
geïll., Fr. 50.
De boeken aangekondigd en besproken in dit
tijdschrift zijn te bestellen bij:
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Enseignement (L') de la philosophie. Une enquête internationale de l'Unesco, Parijs,
1953, 242 pp., Fr. Fr. 450.
EVERAERT, E., Waarheden en dwalingen. Antwoord op de anti-radiesthetische
strijd. — E. Everaert, Ten Boschstraat, 82, Brussel, 1953, 62 pp., Fr. 10.
Fede e arte. Rivista internazionale di arte sacra. Anno I, fasc. 8-9, Aug.--Sept. 1953,
Pont. Commissione Centrale per l'Arte Sacra, Rome, 1953, pp. 225-288, 29 X
21,5 cm., rijk geïll., lires 450 per nummer .(buitenl.) .
Film en zielzorg. — Landelijk Bureau van „Het werk voor de goede Film". Den Haag'
FRANQUINET, Robert, Figuratief overschot. — Winants, Heerlen, 1953, 32 pp.
Galerij (De) nr 46, 48 en 49: WAUTERS, H. Songs of Solitude; RUYSLINCK, W.
De essentie van het zwijgen; MUREZ, J., Het menselijk woord. — M. Polfliet,
Permekelaan, 33, Evere, 1953, 14-14-20 pp.
HAMANN, Richard, Geschichte der Kunst von der Vorgeschichte bis zur Spat-antike.
Droemersche Verlagsanstalt, München, 1952, 980 pp., 966 Abb., 18 gekl, pl.,
geb. D.M. 28,50.

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

A.B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
24, M I N D E R B R O E D E R SSTRAAT, LEUVEN
Alle verzekeringen : op hef leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

HESKES, P. j. M., Broere. -- Paul Brand, Bussum, 1953, 237 pp., f 11.90.
HOES, Dr L., Er groeien idealen. — Bibliotheca Alphonsiana, Leuven, 1952, 228 pp.
HOFWIJK, J. H., Mensen zonder echo (Speciaal nr van „Sint Antonius' Zorg", Jrg
1, nr 5, Juli 1953) . --- Van Dijckstraat, 30, Brussel, 1953, geïll., (kosteloze verspreiding) .
HULST, Prof. Dr H. C. van de en Prof. Dr C. A. van PEURSEN, Phaenomenologie
en natuurwetenschap. — J. Bijleveld, Utrecht, 1953, 164 pp., f 5.90.
Indeg Bibliographicus Societatis jesu. --- Rome, 1953.
Karakter, doel en werkwijze van de spelevaart voor jonge Katho lieken.
De Stichting „De Spelevaart", Utrecht, 1953, 16 pp.
KIRCHGAESSNER, Alfons, Geistliche Glossen. -- J. Knecht, Frankfurt/M., 1953,
236 pp., geb. D.M. 7,80.
KOSTER, Dr S., Genezing door gebed. --- F. van Rossen, Amsterdam, 1953, 12 pp.,
f 1.65.
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KRUEGER, Horst, Zwischen Dekadenz and Erneuerung. — J. Knecht, Frankfurt/M.,

1953, 228 pp., geb. D.M. 8.80.
KUNZ, J., Bernhard Lehner. 1930-1944. Naar het Duits door L. Dieben. -- Van
Venkenray, Maaseik, 1953, 64 pp. geïll., Fr. 15.
KUYPERS, Prof. Dr A., Inleiding in de zielkunde. — J. H. Kok, Kampen, 1953, 437
pp., f 16.50.
LINDWORSKY, J., S.J., Willensschule.
Ferdinand Schoningh Verlag, Paderborn,
1953, 196 pp., D.M. 6.80.
LOOY, Minus van, De Molen der wraak, --= Thijmfonds, Den Haag, 1953, 216 pp.,
f5.25en f 2.50.
MEAD, Marg., Sociétés, traditions et technologie. Comptes-rendus d'enquêtes (Evolution technique et tensions sociales) . -- Unesco, Parijs, 1953, 408 pp., Fr. Fr.
500.
Monnik van Europa's straten, De
St. Bernardus van Clairvaux. -- door het Novi-

ciaat van de Achelse Kluis, Pax, Den Haag, 1953, 176 pp., f 3.90.
Arthaud, Parijs, 1953, 156
pp., 80 pp. d'héliogray., ing. Fr. Fr. 1230, geb. 1730.
PLATOON, Verdedigingsrede van Socrates Kritoon in het Nederl. vert. door Drs A.
Clerckx en Drs R. De Pauw. 3de druk (Klassieke Vertalingen, 19) . N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 19.53, 75 pp., Fr. 25.
Posthoo rn boeken
Dr N. G. M. van DOORNIK, M.S.C., De Kerk die mij boeide. —
H. WOLFFENBUTTEL VAN ROOYEN, Het leven is een avontuur. -Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, 307 en 342 pp., f 1.40 per deel.
PICHARD, J., L'art sacré moderne (Art et Paysages) .

Prismaboeken

F. DOSTOTEWSKI, Demonen I-II. 306 en 338 pp.
Theo THYSSEN, Het grijze kind. 214 pp.
Michael HASTINGS, Dood in de Jungle. 236 pp.
Mary WEBB, Kostbaar gif. 242 pp.
H. C. PONTING, Het eeuwige ijs. 292 pp.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, f 1.25 per

deel.
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Stenfert Kroese. Leiden, 1953, 140 pp., f 7.75.
Psyche en allergische ziekten.
R.K. JongensweesROMBOUTS, Fr. S., Psychologie van Taal en Taalonderwijs.
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Aan onze Lezers
E redactie van K.C.T. Streven heeft de eer aan haar lezers mede
te delen dat Pater F. De Raedemaeker zijn taak van hoof d-redacteur heeft overgedragen aan Pater R. Hostie.
Pater De Raedemaeker nam twintig jaar geleden het initiatief tot het
stichten van een algemeen cultureel tijdschrift voor Vlaamse intellectuelen. Gezien de tijdsomstandigheden was een dergelijk initiatief een
stoutmoedige daad. Maar zijn bezielende leiding, zijn onversaagd vertrouwen in de toekomst en zijn volhardende durf brachten Streven van
een bescheiden begin tot een immer opvallender ontplooiing. De staf
van deskundige medewerkers breidde hij gestadig uit. Onvermoeid
ijverde hij ervoor dat de waarde der artikelen op alle gebied werd
opgevoerd, zodat hij van Streven één der meest gelezen en degelijkste
culturele tijdschriften maakte.
Nadat hij het tijdschrift door de lastige oorlogsjaren heen glansrijk
had weten te handhaven, werd onder zijn leiding en die van Dr J. van
Heugten, toenmalige hoofd-redacteur van het Katholiek Cultureel Tijdschrift, de samenwerking met Nederland verwezenlijkt. K.C.T. Streven
had voortaan een dubbele staf medewerkers in Noord en Zuid, hetgeen
niet alleen de ruime verspreiding maar ook de openheid voor de meest
uiteenlopende problemen ten goede kwam.
Sedert deze fusie in 1947, heeft onze uitgebreide lezerskring de even
opmerkelijke als talrijke bijdragen van R. P. De Raedemaeker kunnen
waarderen. Het stemt dan ook tot vreugde dat de aftredende hoofdredacteur, ook in de toekomst, zijn medewerking aan K.C.T. Streven
wil blijven verlenen.
Naast de diepgevoelde erkentelijkheid voor de onschatbare diensten
die hij twintig jaar lang bewezen heeft aan het tijdschrift waarvan hij
de stichter was en ook later, in samenwerking met de Nederlandse
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redactie, een onvermoeide bezieler bleef, drukt de redactie de wens uit
dat Pater De Raedemaeker, dank zij de verlichting van zijn taak, de
vele publicaties die hij nog voorziet, zowel in ons tijdschrift als daarbuiten, met groot succes moge voortzetten.

De Redactie
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Waarom Kardinaal Wyszynski
moest verdwijnen
door TEODOR KOWALEWSKI

IETS heeft de Poolse Primaat, Kardinaal Wyszynski, gehater
gemaakt bij de machthebbers in Warschau dan zijn geschriften:
„Kan een katholiek communist zijn?", „Hoe moet het communisme
worden bestreden?", „De intelligentia als voorhoede tegen het communisme", „Pius XI in de strijd tegen het communisme", en „De commu
nistische cultuur en de Poolse intelligentia".
Dat waren dan ook de „sprekende feiten", die de „Trybuna Ludu",
het blad van de communistische partij in Polen, noemt als de redenen
waarom de Kardinaal-Aartsbisschop moest verdwijnen. Overigens heeft
hij nog een andere, onvergeeflijke misdaad begaan: in plaats van de
Sowjet Unie als tweede of liever: als eerste vaderland van de
Polen te beschouwen, heeft hij Rome het tweede, het geestelijke vaderland genoemd, terwijl toch „vaststaat", dat het Vaticaan de ondergang
van Polen beraamt. Bovendien hebben de Primaat en het episcopaat
zich tegen de voortdurende schending van de modus vivendi van April
1950 verzet door te doen, wat hun nog was toegestaan: zij hebben in de
kerken het woord gericht tot de gelovigen en schriftelijk geprotesteerd
bij de ongelovigen, dat wil zeggen: bij de leiders van de Staat. In het
gedenkwaardige protest van de Poolse bisschoppen van 8 Mei 1953
werden de bezwaren opgesomd, die Mgr Wyszynski daarna op Sacramentsdag in zijn preek voor honderdduizend gelovigen heeft herhaald.
Het zijn bezwaren tegen het listig of honend verloochenen van de
beloften betreffende opvoeding en onderwijs, tegen het vernietigen van
de katholieke pers, tegen het kunstmatig teweegbrengen van een beweging van priesters en intellectuele leken, die, onder het mom van patriotisme en progressieve democratie, moet aansturen op een schisma, en
tenslotte tegen de ergste schending van de modus vivendi: het decreet
van 9 Februari 1953, dat ten doel heeft, de gehele clerus volledig onder
de macht van de communistische overheid te brengen.
Wat, om te beginnen, het onderwijs betreft, hadden de bisschoppen
alle reden om zich te beklagen. Volgens de modus vivendi van 1950
zouden op de staatsscholen alle kinderen verplicht godsdienstonderwijs
ontvangen, tenzij de ouders daartegen nadrukkelijk bezwaar maakten.
Bovendien zou een aantal katholieke onderwijsinstellingen, en in het
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bijzonder de Katholieke Universiteit te Lublin, blijven bestaan. Het
godsdienstonderwijs, dat twee uur in de week werd gegeven door catechisten, die niet met de andere leerkrachten waren gelijkgesteld, verloor
echter nagenoeg alle betekenis door het feit, dat in andere lessen de
materialistische wereldbeschouwing bij de leerlingen als onomstotelijke,
wetenschappelijk bewezen waarheid werd ingetrechterd. In de communistische jeugdorganisaties, waarvan de gehele jeugd lid moest zijn,
werd al het mogelijke gedaan om de godsdienst als belachelijk bijgeloof
voor te stellen en de leden tot afval van de Kerk te bewegen. Toen
echter bleek, dat dit, als gevolg van de diepgewortelde christelijke
tradities in de gezinnen, niet het gewenste resultaat opleverde, namen
de machthebbers hun toevlucht tot een eigenaardige methode om het
door hen toegezegde godsdienstonderricht af te schaffen. Onder auspiciën van de communistische partij werd een vereniging opgericht en
van ruime geldmiddelen voorzien — tot stichting van bijzondere scholen, die de staatsscholen moesten beconcurreren. Aan die particuliere
scholen werd in het geheel geen godsdienstonderwijs gegeven; alle
leden van de partij en alle niet-leden, die iets wilden bereiken, moesten
hun kinderen naar die atheïstische particuliere scholen sturen in plaats
van naar de openbare. Tegelijkertijd werden de katholieke onderwijsinstellingen in discrediet gebracht door het verspreiden van lasterlijke
geruchten over zogenaamde onzedelijkheid van de geestelijken, die er
onderwijs gaven, en toen ook daarmee niet het gewenste succes kon
worden bereikt, werd het merendeel van deze scholen onder allerlei
voorwendsels gesloten. De katholieke scholen, die nog bleven bestaan,
werden gedwongen leerboeken te gebruiken waarin het ergste materialisme werd verheerlijkt, vooral op het gebied van de wijsbegeerte,
geschiedenis, literatuur en natuurwetenschappen. Met al deze pogingen
van het communistische regiem om het opgroeiende geslacht voor zich
te winnen, konden echter slechts uiterlijke en zeer onzekere resultaten
worden bereikt, zoals telkens weer bleek. Zo slaagden bijvoorbeeld
verleden jaar in Posen dertig mannelijke en vrouwelijke leerlingen voor
het eindexamen. Het waren allemaal ijverige leden van de communistische jeugdorganisatie, maar negenentwintig van de dertig geslaagden
maakten na het examen een bedevaart naar Czestochowa om daar de
Moeder Gods te danken voor haar bijstand!
Het is dus geen wonder dat de communisten alles doen wat zij
kunnen, om de twee vijandige elementen, de Kerk en het ouderlijk huis,
uit te schakelen, voor zover zij er niet in slagen deze gelijk te schakelen.
Op dezelfde wijze als het katholieke onderwijs werden de katholieke
pers en de katholieke uitgeverijen verdrongen. Een van de twee voor-
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treffelijke tijdschriften, die onder bisschoppelijk toezicht in Warschau
en Krakau verschenen, de „Tygodnik Warzawski", werd verboden en
de hoofdredacteur, Mgr Kaczynski, oud-minister in de Poolse regering
tijdens de Londense ballingschap en oud-directeur van het katholieke
persbureau, werd eerst gearresteerd en, na zijn vrijlating, volkomen
uitgeschakeld en onder strenge bewaking gehouden. Daarna was het
andere tijdschrift, de „Tygodnik Powszechny", aan de beurt. De uitgever, de priester Piwowarczyk, en de hoofdredacteur, Turowicz, twee
beproefde democraten en verzetsstrijders, werden, na allerlei chicanes
en aanvallen, tenslotte in Maart 1953 afgezet. Het blad werd eerst
verboden en daarna mocht het weer verschijnen onder redactie van jan
Dobraczynski, een schrijver van betekenis, die als oprecht Christen en
patriot kan worden beschouwd. Dit neemt echter niet weg, dat de
redactie thans gedwongen is allerlei bijdragen op te nemen waarin het
communistische regiem en de Sowjet-cultuur worden verheerlijkt, en
haar onafhankelijkheid geheel prijs te geven, om althans nog de mogelijkheid te hebben nu en dan over godsdienstige aangelegenheden en
andere problemen van zuiver katholiek standpunt uit te schrijven. In elk
geval onderscheidt deze redactie zich nog gunstig van de groep enthousiaste collaborateurs, die in het weekblad „Dzis i Jutro" én in het dagblad „Slowo Powszechne" aan het woord komt en die thans ook belast
is met de leiding van „Pax", de enige Poolse uitgeverij van betekenis,
die nog een katholiek etiket draagt. Deze uitgeverij publiceert godsdienstige lectuur, bijbelvertalingen en theologische werken, maar ook
romans en novellen van katholieke schrijvers, die echter voornamelijk in
verhalende trant tijdproblemen in de geest van de „nieuwe werkelijkheid" behandelen.
Het optreden van deze priesters en leken, die door de communisten
als „progressief, democratisch en vaderlandslievend" worden geprezen,
vormt wel de voornaamste steen des aanstoots in de verhouding tussen
Kerk en Staat in Polen. Uit de kringen van deze zonderlinge verdedigers van het katholicisme, die beweren, dat zij door hun actie voor de
toekomst het voortbestaan van het geloof verzekeren in een wereld die,
volgens hen, onherroepelijk communistisch zal worden, zijn de heftigste
aanvallen op Kardinaal Wyszynski en het episcopaat voortgekomen.
Deze collaborateurs hebben vier vertegenwoordigers in het Poolse
parlement, waar zij op ieder regeringsvoorstel ijverig ja en amen zeggen. Zij doen mee met het Nationale Front, waarin de communisten
alles te zeggen hebben, en nemen deel aan alle congressen. Eerst hebben zij braaf geprotesteerd tegen de „bacillenoorlog" van de Amerikanen in Korea, zoals zij het nu doen tegen de „agressieplannen" van
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geslacht, dat een tijd lang „verduitst" is geweest — is allengs zozeer
door zijn collaboratie gecompromitteerd, dat hij niet meer terug kan, en
hetzelfde moet worden gezegd van Aleksander Bochenski, de broer van
de fel anti-communistische Pater Bochenski O.P., hoogleraar in de wijsbegeerte aan de universiteit van Freiburg in Zwitserland.
De bisschoppen moesten dus hun gezag en de kerktucht, de verbondenheid met de Heilige Stoel en de zuiverheid van de katholieke leer,
die ernstig wordt bedreigd door de compromissen met de zogenaamd
onafwijsbare eisen van de tijd, verdedigen tegen drie ziektehaarden,
die — uit eigen beweging of onder dwang •--- op een schisma aanstuurden, namelijk de groep, die aanvankelijk werd gevormd door de gelijkgeschakelde Caritas-bond van de priester Lemparty, de groep van
schrijvers, journalisten en politici, die in het weekblad „Dzis i Jutro" en
in het dagblad „Slowo Powszechne" aan het woord is, en het „Comité
van geestelijke strijders voor vrede en democratie".
Het streven van deze frondeurs binnen de Kerk was des te gevaarlijker, omdat de Staat, die aan de ene kant prat ging op zijn zuiver
wereldlijk en zelfs atheïstisch karakter, zich aan de andere kant steeds
meer met de godsdienstige aangelegenheden van het katholicisme ging
bemoeien en de zeggingschap over alle kerkelijke benoemingen en prebenden aan zich wilde trekken, in de geest van het Gallicanisme en het
Josephinisme.
Als echte materialisten, meenden de communistische machthebbers,
dat zij Kerk en clerus geheel naar hun hand zouden kunnen zetten, als
de Kerk maar eenmaal door confiscatie van de kerkelijke goederen en
door de beschikking van de wereldlijke overheid over alle prebenden,
in economisch opzicht afhankelijk was gemaakt van de Staat. Eerst
werden daarom — in strijd met de gedane toezeggingen •-- de kerkelijke goederen verbeurd verklaard en vervolgens annexeerde de Staat
de katholieke liefdadigheidsinstellingen met behulp van de gelijkgeschakelde Caritas-bond. De tendentieuze processen tegen de naaste medewerkers van de bisschoppen en tegen andere priesters hadden mede ten
doel, verborgen deviezen en goudreserves op te sporen.
Toen het zover was gekomen, volgde het beruchte decreet van 9 Februari 1953. Met een beroep op de staatsgevaarlijke gezindheid, die bij
de processen tegen geestelijken, en in het bijzonder tegen pastoor Lelito
en verscheidene naaste medewerkers van de Bisschop van Krakau, zou
zijn gebleken, werd door een dictatoriaal besluit van het regeringspresidium bepaald, dat voortaan voor de benoeming of overplaatsing
van alle geestelijken, van kapelaan tot bisschop, vooraf toestemming
van de wereldlijke autoriteiten in sommige gevallen van de centrale
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wijdde hij in de kathedraal van Warschau vijfendertig nieuwe priesters.
Enkele weken later begon de comedie, waarbij een bisschop als de
aartsschurk van een melodrama in het middelpunt werd geplaatst.
Van 12 tot 22 September duurden de gerechtszittingen. De ene
getuige na de andere kwam de nagedachtenis van de Kardinalen
Hlond en Sapieha met de vuilste laster besmeuren en de beklaagde,
Mgr Kaczmareck, werd in de zwartste kleuren afgeschilderd door deze
getuigen a charge, die, als zij zelf gevangenen waren, ook zichzelf van
het ergste verraad beschuldigden. Tijdens dit proces werd de hoogstaande prelaat volkomen gebroken. Evenals zijn lotgenoten in Hongarije, bekende hij schuld en verklaarde berouw te hebben en zijn dwalingen te willen goedmaken. De beschuldigingen waren dezelfde als i n
alle andere processen van die aard: het onderhouden van betrekkingen
met de Angelsaksische diplomatie en met de uitgeweken reactionnairen
van eigen nationaliteit, dus: hoogverraad; voorts ontduiking van de
deviezenvoorschriften, samenwerking met de nieuwe illegaliteit e n
schending van beloften, in het bijzonder van de modus vivendi van
1950. Bovendien werd Mgr Kaczmarek beschuldigd van samenwerking
met de vijand tijdens de Duitse bezetting. Het vonnis kan, naar de
maatstaven die achter het IJzeren Gordijn gelden, betrekkelijk licht
worden genoemd: twaalf jaar gevangenisstraf, waarvan mettertijd
waarschijnlijk wel een deel zal worden kwijtgescholden. Bewezen werden alleen feiten die, zo ze al formeel in strijd kunnen worden geacht
met de dictatoriale voorschriften van de nieuwe Staat, uit moreel oogpunt geenszins kunnen worden veroordeeld, zoals het schenden van
afgeperste toezeggingen. Volkomen onbewezen bleef de (enige ernstige) beschuldiging van landverraad. Maar het kwam er ook eigenlijk
niet veel op aan, want dit proces moest op de eerste plaats dienen als
inleiding voor de grote, snelle aanval op de Primaat.
Dat het plan voor die aanval reeds lang, en in elk geval al sinds het
begin van 1953 bestond, is duidelijk gebleken. Reeds in Januari van dit
jaar wist Mgr Wyszynski, dat de communistische machthebbers hem
uit zijn ambt wilden ontzetten. Daarom is hij destijds niet naar Rome
gegaan om daar de kardinaalshoed te ontvangen, want het was hem
bekend, dat men hem wel zou laten vertrekken, maar bij zijn terugkeer
niet meer in Polen zou toelaten. Alleen hebben de heersers lang geaarzeld hoe zij de zaak zouden aanpakken.
Eerst werden nog andere bisschoppen gevangengezet, of van hun
ambt ontheven en verplicht in een, hun door de regering aangewezen
verblijf hun intrek te nemen, zoals Mgr Baziak, de Aartsbisschop van
Lemberg, die na de dood van Kardinaal Sapieha vicaris-generaal is
.

.

.

.

WAAROM KARDINAAL WYSZYNSKI MOEST VERDWIJNEN 201

geweest van het aartsbisdom Warschau en als diens opvolger was
aangewezen; Mgr Rospond, Wijbisschop van Krakau; Mgr Adamski,
de achtenzeventigjarige Bisschop van Kattowitz, die, volgens zijn beschuldigers, tijdens de bezetting met de Duitsers zou hebben samengewerkt, alsook Mgr Bednorz, de Co-adjutor, en Mgr Bieniek, de
Wijbisschop van dit bisdom. Ook de twee Wijbisschoppen van Gnesen,
Mgr Baraniak, destijds de vertrouwde secretaris van Kardinaal Hlond,
en Mgr Bernacki, stonden al een tijd lang op de zwarte lijst; zij zijn
kort na Kardinaal Wyszynski ook inderdaad gearresteerd. Mgr Choromanski, de secretaris van het episcopaat en de rechterhand van de
Primaat, die al jarenlang door de gelijkgeschakelde pers verwoed wordt
aangevallen, is als door een wonder, of misschien omdat men gehoopt
had hem nog als onderhandelaar te kunnen gebruiken, tot nu toe op
vrije voeten gebleven.
Intussen was voor Kardinaal Wyszynski het uur geslagen. Op 24
September hield hij in de Universiteitskerk te Warschau zijn laatste
preek, waarin hij de gelovigen dringend aanspoorde om vol te houden
en de heiligste goederen te verdedigen. De volgende dag werd besloten
tot zijn arrestatie over te gaan. Des nachts drong de staatspolitie de
residentie van de Kardinaal binnen; het gehele gebouw werd doorzocht
en in de ochtendschemering werd de Primaat onder sterk geleide overgebracht naar een klooster, dat voor internering wordt gebruikt. Tevoren had de regering hem doen weten, dat hij van zijn ambt was ontheven op grond van het decreet van 9 Februari, waartegen de Primaat
in verzet was gekomen.
In een fel artikel in de „Trybuna Ludu" van 26 September hekelde
de communistische leider Ochab de Kardinaal en de overige bisschoppen als de schuldigen, die normale betrekkingen tussen Kerk en Staat
onmogelijk trachten te maken. Intussen werd er bijna een week lang
ijverig onderhandeld tussen het episcopaat en de regering. Er werd de
grootst mogelijke druk op de bisschoppen uitgeoefend en tenslotte
hebben zij onder dwang een verklaring ondertekend, die hun werd
voorgelegd.
De voornaamste passages van deze verklaring, die geheel in communistisch jargon is gesteld, luiden:
„Uit bezorgdheid voor het welzijn van de Kerk en van het volk, en
in het belang van de eenheid en saamhorigheid van ons volk, is het
Poolse episcopaat voornemens, voortaan geen vervalsing meer toe te
laten van de bedoelingen en de inhoud van de overeenkomst van April
1950 en gunstige voorwaarden te scheppen voor normale betrekkingen
tussen Staat en Kerk .... Het episcopaat zal zich verzetten tegen het
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verbinden van de godsdienst en de Kerk met zelfzuchtige politieke doel,einden van buitenlandse kringen, die vijandig staan tegenover Polen en
die godsdienstige gevoelens voor hun politieke bedoelingen zouden willen misbruiken. In een tijd waarin revisionistische Duitse kringen zich
meer dan ooit inspannen om onze onaantastbare grenzen aan de Oder
en de Neisse gewijzigd te krijgen en waarin de vijanden van Polen er
steeds meer op uit zijn, verdeeldheid onder ons volk te zaaien .... zal
het episcopaat zich met de grootste beslistheid keren tegen de politieke
houding en de actie van een deel van de kerkelijke overheid en van een
groot deel van de Duitse geestelijkheid, die, met andere factoren, de
drijfveren vormen van de anti-Poolse en revisionistische activiteit ... .
Het episcopaat acht het, evenals de regering, gewettigd, voorwaarden
te scheppen waardoor, in het belang van de Staat en van de Kerk, de
belemmeringen worden opgeheven, die in de weg staan aan een volledige verwezenlijking van de modus vivendi, om aldus te komen tot een
versterking van de eenheid en saamhorigheid van de natie".
Kardinaal Wyszynski had steeds geweigerd een dergelijke verklaring
te ondertekenen. Maar op 28 September tekenden tweeëntwintig bisschoppen, co-adjutors, vicarissen-generaal en wijbisschoppen, die onder
allerlei beloften en bedreigingen bij elkaar waren gebracht.
In deze verklaring staat bijna alles, wat altijd weer in de bladen van
de katholieke collaborateurs of in de communistische pers te vinden is:
een indirecte schuldbekentenis van het episcopaat, een verbloemde
afwijzing van de zogenaamde anti-Poolse politiek van het Vaticaan en
vooral een rechtstreekse aanval op het Duitse episcopaat.
Zeer ten onrechte heeft men in het buitenland de formele echtheid
van het document en van de handtekeningen van de Poolse bisschoppen
in twijfel getrokken. Het Poolse episcopaat heeft onder dwang gehandeld, om althans de vrijheid van godsdienst voorlopig weer te redden
en vooral ook, zoals iedere ingewijde weet, om te voorkomen, dat de
leiding van alle bisdommen terstond van staatswege zou worden toevertrouwd aan geestelijken, die met de communisten samenwerken. De
reden waarom de bisschoppen geen veranderingen in de stijl van het
merkwaardige document hebben voorgesteld, is waarschijnlijk hun
hoop, dat de goede verstaander uit het communistische jargon, waarin
het is gesteld, zal begrijpen, dat het een afgeperste verklaring is en
geen spontane uiting van het episcopaat zelf.
Voor ingewijden is het ook van grote betekenis dat de bisschoppen,
nadat zij hadden kennis genomen van het „ontslag" van Kardinaal
Wyszynski, zonder daaraan formeel hun goedkeuring te hechten (volgens het canonieke recht kan hier alleen sprake zijn van een impeditio,
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een verhindering om het ambt uit te oefenen), tot „voorzitter" van het
episcopaat de Bisschop van Lodz, Michal Klepacz, hebben gekozen, die
destijds met de Primaat in Rome heeft vertoefd en die Mgr Wyszynski
zelf als zijn opvolger had bestemd, voor het geval dat hem de uitoefening van zijn ambt onmogelijk zou worden gemaakt.
Het is dus zaak, in de koersverandering van de Kerk in Polen niets
anders te zien dan wat deze in werkelijkheid is: een schijnbaar volgzaam ontwijken van ruw geweld, waarbij het essentiële — dogma er
godsdienstvrijheid --- altijd nog intact blijft en waardoor de kudde in
elk geval niet wordt overgeleverd aan de valse herders die er op loeren.
Onder dit aspect dienen ook de gebeurtenissen na de internering van
de Primaat te worden beschouwd: de ontvangst van een delegatie van
bisschoppen door Bierut op 29 September (men herinnert zich, dat die
„eer" twee jaar geleden ook aan Mgr Wyszynski, voor zijn vertrek
naar Rome, te beurt is gevallen) , het bekladden van de Kardinaal door
communisten en collaborateurs, de min of meer verplichte meetings van
katholieke priesters en intellectuele leken, waar de nieuwe koers van de
Kerk in Polen werd toegejuicht en waar werd gefulmineerd tegen de
„revanche-plannen" van het Duitse episcopaat, in samenwerking met
Adenauer „en andere neo-nazi's", terwijl de Poolse volksdemocratie als
de burcht van de ware vrijheid werd geroemd.
Het zou ons allerminst verwonderen, wanneer — zoals dat in Hongarije is gebeurd met Mgr Grosz, de Aartsbisschop, die de modus
vivendi van Augustus 1950 heeft ondertekend en die al zeer spoedig
Kardinaal Mindszenty op de beklaagdenbank en in de gevangenis is
gevolgd — na enige tijd op hun beurt Mgr Klepacz en de vlotte secretaris van het episcopaat, Mgr Choromanski, als schenders van de modus
vivendi aangevallen en wellicht gearresteerd zullen worden, en dan
andere prelaten, die, onder nog nijpender dwang, nog onderdaniger
verklaringen afleggen, hen zullen opvolgen. Maar ondanks dat alles,
mag worden verwacht, dat al die bisschoppen, priesters en leken in hun
hart trouw zullen blijven aan God, aan hun Kerk en aan hun vaderland.
Het Poolse volk heeft zich twee eeuwen lang geoefend in de kunst om
in schijn voor zijn onderdrukkers te zwichten en de smaad van geveinsde gehoorzaamheid op zich te nemen, totdat het, onder gunstiger
omstandigheden, in een heldhaftige strijd tegen de dwingelandij zijn
ware gevoelens weer vol trots kon doen blijken. Zo hebben de Polen
gedaan in de strijd voor hun nationale onafhankelijkheid, en zo doen zij
thans ook, nu de hoogste belangen, het geloof en de godsdienst, op het
spel staan.
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toch vasthouden aan de dogmatiek van de Islamietische gedachte, maar
niet degenen die allereerst een democratie (inclusief een volksdemocratie) willen vestigen en dan achteraf deze democratie trachten te rechtvaardigen met enige Koran-teksten. In werkelijkheid propageren deze
laatsten zuiver materialistische wereldbeschouwingen onder een Islamietisch mom en doen dus hetzelfde wat indertijd de Franse revolutionnairen deden ten aanzien van de katholieke Kerk, toen zij op het ontwijde altaar van de Notre Dame de godin der rede plaatsten in de persoon van een eerloze deerne.
Maar al heeft de crisis een religieus karakter, toch ligt zij in de Islamlanden niet minder in het nationale en het sociale vlak. Sukarno heeft
haar tegenstellingen willen verzoenen in de paradox: omdat ik muzelman ben, ben ik socialist. In het religieuze, nationale en sociale vlak
liggen derhalve ook de beginselen van de „Panij a Sila", die de staat
wil doen steunen op de volgende vijf peilers: het geloof in God, in het
humanisme, het nationalisme, de volkssouvereiniteit en de sociale rechtvaardigheid.
Het geloof in God
Door de orthodoxe Muslims wordt deze „Panij a Sila" afgewezen als
niet in overeenstemming met de rechtsbeginselen van de Koran. Deze
orthodoxen beschouwen zich als de puriteinen van de religieuze moraal,
zoals hun ideologische antipoden, de atheïstische communisten, zich
aandienen als de puriteinen van de economische moraal. Beider puritanisme komt echter hierin overeen, dat zij uitgaan van hetgeen nog
behouden bleef van de traditionele waarden der inheemse sociale structuur, die enerzijds weliswaar ondermijnd is door invloeden van de
geweldige Westelijke culturele en commerciële wereldexpansie, maar
anderzijds de Muslim-wereld tot een herbezinning inspireerde op een
traditie, die door haar sociale achterlijkheid, in onze tijd zulk een
vruchtbare voedingsbodem hielp scheppen voor de ideologie van het
communisme.
In deze wereld der Muslims, een wereld in volle gisting, en omvattend 300 millioen mensen, bestrijden modernisten en orthodoxen elkander op leven en dood 1 ) . Niet slechts de Westerlingen worden bedreigd,
maar ook alle staatslieden, die een compromis zoeken met het Westen.
Zo vond Lisquat Ali Khan in Pakistan de dood door moordenaarshand

en in Perzië Ali Razmara; in Egypte vonden om dezelfde reden Mohammed Maher en Mohammed Nokrasji, die de bewerkers waren van
1)

P. Rondot, Forces nouvelles en Orient, La vie intellectuelle, Janvier 1953.
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het Anglo-Egyptisch verdrag, een geweldadige dood, terwijl koning
Abdullah van Jordanië met zijn leven zijn vriendschap voor Engeland
moest betalen. En toen president Sukarno op een tournée door Indonesië onlangs in Atjeh arriveerde, werd hij begroet met posters, die te
lezen gaven, dat het Atjehse volk de president zeer beminde, maar meer
nog de Islam. Ook president Sukarno zoekt een compromis, dat niet
uitsluitend op technisch gebied samenwerking beoogt met het Westen.
Ongetwijfeld neemt hij daarbij een andere houding aan dan tegenstanders, die voorbijzien dat voor het slagen van een technische samenwerking eveneens wederzijdse vriendschap nodig is. Een vriendschap
die zeker de fanatieke Atjehse Muslims niet voelen voor hun buren de
Christen-Bataks van Tapanuli, met welke zij niet wensten te worden
samengesmolten in één provincie. Anders denken de Bataks, die bij het
bezoek van Sukarno met posters demonstreerden tegen de Islamstaat en
voor de „Panij a-Silastaat".
In dit religieus-politieke conflict, dat steeds meer emoties oproept
naarmate de verkiezingen voor een nieuwe grondwetgevende vergadering in Indonesië naderen, heeft Sukarno stelling genomen in een
openbaar college op 7 Mei 1953 te Djakarta, waarin hij met afwijzing'
van een eenzijdige Koran-uitleg, de Pantja-Silastaat niet in strijd achtte
met de Islam. Zo beperkt het Godsgeloof van de „Pantja Sila" zich niet
tot het orthodox religieuse geredeneer van een bekrompen Koranexegese (ongelukkigerwijze gedurende duizend jaar als de enig juiste
aanvaard). Het Godsgeloof van de „Pantja Sila" gaat terug tot lang
voor de tijden dat de eerste Mohammedaan in Indonesië voet aan wal
zette. Reeds lang voordien sprak het volk van de „Ratu Adil", de God
der gerechtigheid, een godsgeloof, dat stamt uit de animistische tijd,
maar niettemin een persoonlijke God betrof. Deze formulering van de
persoonlijke God in de „Pantja Sila" werd in de eerste grondwetgevende vergadering van Djokjakarta door de orthodoxe Mohammedanen
een kunstgreep genoemd. Allah was niet de God der Christenen evenmin als de „Ratu Adil". Beslecht in het parlement ten gunste van de
„Pantja Sila", woedt de strijd evenwel buiten het parlement nog voort.
Het Mohammedaanse extremisme van de Dar'ul Islam streeft gewapenderhand naar de vestiging van de Islamietische theocratie in de
„Negara Islam Indonesia", even onvoorwaardelijk als het communisme
de dictatuur nastreeft van een vooropgezette technische tyrannie in de
„Heilstaat". Beiden trachten, na het verdwijnen van de „koloniale
staat", die van buiten van ijzer maar van binnen hol was, de inhoud te
leveren van een nieuwe staat; de Dar'ul Islam met haar religieuze
mystiek, de communisten met de mystiek van het „economisch para-

DE „PANTJA SILK', DE INDONESISCHE STAATSPHILOSOPHIE 207

dijs". Tussen beide extremismen stelt de „Pantja Sila" de nationale
staat, die de vriendschap tussen mensen en volkeren wil grondvesten
op het besef, dat alle mensen kinderen van één Vader zijn.

Het humanisme
Dit Godsgeloof bezien in het licht van het Indonesisch humanisme is
door Sukarno eenmaal aldus geformuleerd: „Indonesia Merdeka stelt
als zijn grondbeginsel vast: de erkenning van de Enige God! Steunend
op dit princiep, zal iedere geloofsbelijdenis die heden hier in Indonesië
wordt gevonden, zijn passende plaats innemen .... Laten wij, Islamieten zowel als christenen, ons geloof en onze zedenleer beleven als
hoogstaande mensen. Ik bedoel hiermede: laten wij elkaar wederzijds
hoogachten" 2
In dit humaniteitsbeginsel van de „Pantje Sila" werkt een oude
traditie door, die het mogelijk maakte dat in het oude rijk van Modjopahit, toen op het vasteland van India Brahmanen en Boeddhisten
elkander bestreden op leven en dood, beide godsdienstige groepen
vreedzaam naast elkander leefden in Indonesië. Humanistisch geaard,
ziet de „Pantja Sila" de relatie tussen God en de mens als in wezen een
zuiver individuele. „Indonesië is een vrij land, zegt Sukarno, een staat
waar ieder het recht heeft God te aanbidden zoals hem dat goeddunkt.
De „Republik Indonesia" garandeert ook aan iedereen de vrijheid
propaganda te maken voor zijn idealen overeenkomstig methoden in
gebruik bij beschaafde volkeren". De „Republik Indonesia" is derhalve
geen staat zonder God, maar ook geen heilsinstituut, dat Staat, Kerk,
godsdienst en politiek vereenzelvigt. In de practijk betekent dit, dat de
katholieke en protestantse minderheden hun eigen religieuze en politieke
organisaties kunnen bezitten en hun geloofsverkondiging voortzetten,
mede krachtens een mensenrechtenverklaring, die, evenals de „Pantja
Sila'', is opgenomen in de grondwet als een noodzakelijke juridische
ruggegraat, om te voorkomen, dat de „Pantja Sila" zelf anders een
abstract staatsstuk zou worden buiten tijd en ruimte.
In deze „Mensenrechten-verklaring" is vrijheid van godsdienst,
evenals alle andere mensenrechten, een individueel recht, hetgeen ook
het recht impliceert om van godsdienst te veranderen. Dit laatste staat
duidelijk geschreven in de ,,Mensenrechtenverklaring" van de V. N.
maar minder duidelijk in de Indonesische grondwet. Dit neemt echter
) .

2 ) Het ontstaan van de .,Pantja Sila", rede van Ir Sukarno ten overstaan van de
Commissie belast met het onderzoek naar de voorbereidende werkzaamheden betreffende de vrijheid en onafhankelijkheid op 1 Juni 1945.
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without having converted them to a new point of view and without
having seriously modified their usual practices. They are Moslems,
nonetheless, because they have converted Islam 6 ). Deze gewoonten,
die vooral tot uitdrukking komen in de „adat", zijn Indonesisch sinds
onheugelijke tijden. Het zijn deze oer-oude opvattingen, inspiratiebron
voor de „Pantja Sila", die ook de inhoud geven aan de nationale staat.
En deze inhoud kan de mensheid niet onverschillig laten. Want het zal
een groot verschil uitmaken, of zich hier aan de evenaar een staat
ontwikkelt, die als rechtsbron voor zijn administratie aanvaardt, hetzij
de oude Islam-orthodoxie, hetzij de marxistische uitleg der historie,
ofwel de „Pantja Sila", die in haar nationalisme de nieuw losgekomen
energie wil samenbundelen met de beste tradities van het Indonesisch
verleden.
Deze energieën zijn niet eerst losgeslagen met de nationale revolutie.
Verhaast door de wereldoorlog is deze revolutie het werk geweest van
generaties, die zich niet slechts keerden tegen de koloniale heerschappij
maar ook tegen de feodale heersers, wier tyrannie evenwijdig liep met
die der muslim-leraars. Een triomf van de Islam.staat, het staatsideaal
van Kartosuwirjo, de leider van de Dar'ul Islam, zou derhalve een
terugval betekenen voor een tijd van generaties, met als gevolg een
bestendiging van een sociale en intellectuele achterlijkheid, in een
isolement, dat geïnspireerd wordt door een streven naar een practisch
onmogelijke pan-islamietische autarkie 7
Nauw verwant aan Kartosuwirjo is de Nandatul Ulama, (een radicale afsplitsing van de bekende Muslim-partij, de „Masjumi"). Deze
laatste is verdeeld aangaande de „Pantja Sila". Enerzijds heeft zij een
linkervleugel, onder leiding van Mohammed Rum en Mohammed Natsir,
anderzijds een rechtervleugel, onder leiding van Sukiman. In de linkervleugel heerst duidelijk het besef, dat een Islamietische theocratie niet
bij machte zijn zal om de in Azië losgeslagen krachten vruchtdragend
te maken. Maar deze mening is compromitterend voor het gezag van de
„Mama". Dit gezag berust op religieuze passies en feodale trouw die
het nuchter mensenverstand te boven gaan, maar in hun overspanning
een gevaar vormen voor een gezonde internationale samenwerking
tussen vrije naties. Dit gezag heeft in Indonesië in iedere kabinetscrisis
een rol gespeeld. In het begin van 1948 verzette, onder druk van de
„Ulama's", de „Masjumi" zich tegen het Renville accoord, met als
gevolg het aftreden van het linkse kabinet Amir S j arrif udin. Het rechtse
kabinet Sukiman moest in 1952 op zijn beurt aftreden, toen de Masjumi
) .

3
7

14

) Cf. Kenneth P. Landon, South East Asia. Chicago, 1949, p. 164.
) F. Cléry, L'Islam qui bouge. La vie intellectuelle, October 1953, p. 6.
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haar ministers terugtrok, terwijl de Ulama's in de daarop volgende
crisis, uit godsdienstige motieven, met scheuring in de Masjumi zelf
dreigden 8 ) .
De religieuze invloed der „Ulama's" op de politiek is in deze beide
gevallen mede bepalend geweest voor een buitenlands beleid, dat toch
officieel wil uitgaan van de „nationale staat" gebaseerd op een nationalistisch beginsel, geïnspireerd door de humanistische gedachte en dat
dus alle chauvinisme moet uitsluiten. Sukarno maakte daarom het beginsel van Gandhi tot het zijne: „I am a nationalist, but my nationalism
is humanity". Dit klinkt heel anders dan „Nica-honden" en „imperialistische uitbuiters", beantwoord door de andere zijde met fraaiigheden
als „saboteurs en plunderaars". Het werd daarom in vele kringen
betreurd, ook in missie- en zendingskringen, dat de Ned. Voorlichtingsdienst nooit de aandacht gevestigd heeft op de merkwaardige
philosophie van de „Pantja Sila", die bestemd is om de verschillende
bevolkingsgroepen tussen „Sabang en Merauke" in een „eenheidsstaat" verantwoordelijkheidsgevoel tegenover elkaar bij te brengen.
Deze eenheidsstaat is geen uitvinding van de Republiek. Weliswaar is.
de eenheidsstaat een postulaat van de „Panij a Sila", maar ook het
voormalig Nederlands-Indië was, binnen bijna dezelfde grenzen als de
oude Indonesische rijken, het Hindoerijk van Shriwidyaja en het rijk.
van Modjopahit, geen federatie 9 ) . Voor de oorlog hebben de Nederlanders een federatie altijd geweigerd. De vrees was derhalve niet
ongewettigd, dat wanneer deze continuïteit werd verbroken, er nu een
chaos dreigde. Deze chaos tekende zich reeds af in de door de „Ronde
Tafel Conferentie" gestichte „Federale Republiek", aangezien door de
vestiging van deze 16 gefedereerde staten een dualisme werd gecontinueerd, dat berustte op een compromis tussen een Nederlandse politiek
en een Indonesische, twee soorten beleid, die vijandig tegenover elkaar,
gedurende de politionele acties ook met elkander slaags raakten met
twee legers. Dit nationale drama zou echter weldra hebben kunne n
omslaan in een werelddrama, wanneer de twee grote antagonisten in de
huidige wereldtragedie ieder afzonderlijk vaste voet hadden gekregen
bij afzonderlijke Indonesische gefedereerde staten, zodat een nieuw
Korea in Indonesië onvermijdelijk zou zijn geworden. In dat geval zou
het zelfbeschikkingsrecht tot absoluut dogma verheven, na eerst ee n
einde te hebben gemaakt aan de heerschappij van Nederland in Indonesië, ook een einde hebben gemaakt aan Indonesië zelf, zodat het niet
.

.

.

Indische Courant (Amsterdam) , 3 Mei 1952; Mr Dr C. Smit, De Indonesische
8
Quaestie. Leiden 1952.
G. Coedès, Les Etats hindouisés d'I ndochine et d'Indonésie. p. 141, Paris 1948.
)
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te bout is te beweren, dat het nationale beginsel van de „Pantja Sila"
een onzichtbare band legt tussen de ondeelbaarheid van het Indonesische nationale erf deel en de vrede in de „Pacif ic".
De democratie
Bij de pogingen om voor de grote verscheidenheid van volksgroepen
in de Indonesische Archipel, met zijn vele uiteenlopende culturen (die
overigens meer folklores zijn op zeer verschillend intellectueel niveau) ,
een coherente beschaving te scheppen, behoeft geen vrees te bestaan
voor een crisis geworteld in de tegenstelling: Republiek of Monarchie.
Indonesië is een republiek, die in de „Pantja Sila" het beginsel huldigt
van de volkssouvereiniteit. De Mohammedaanse partij, de „Masjumi",
evenals de „Partai Serikat Islam Indonesia" geven de voorkeur aan een
republiek met een presidentieel kabinet, waarin een versterkte uitvoerende macht ligt in de handen van de president.
In de huidige republiek is dit niet zo. Het veelpartijenstelsel huldigend verwerpt zij ook het systeem van de eenheidspartij dierbaar aan de
communisten. Sukarno ontzegt iedere partij (lees: communisten) het
recht het socialisme te monopoliseren, wat trouwens in Indonesië ook
niet geschiedt. Er bestaat een hele gamma van socialismen vertegenwoordigd in een veelheid van socialistische partijen ") . Deze beroepen
zich allen op hun nationaal karakter, om zich te onderscheiden van het
„internationalisme" van de „Partai Kommunis Indonesia", wier beginselen in 1923 op het congres van de „Serikat Islam", waarvan de huidige Masjumi de voornaamste erfgenaam is, werden verklaard onver
enigbaar te zijn met de Islam en de gewoonten van het land. Op deze
gewoonten stuit het communisme steeds af. Het heeft derhalve voortdurend getracht zich bij deze aan te passen, zonder evenwel ooit te
kunnen voldoen aan de eisen voor een normale democratie, die voor
Indonesië door Sukarno een „socio-democratie" wordt genoemd, een
democratie, die niemand belet, volgens zijn geweten zijn plicht te doen;
die eenheid brengt in de verscheidenheid door een nationalisme, dat
van deze democratie tevens een „socio-nationalisme" maakt 11) . Hetgeen ongetwijfeld betekent, dat de „Pantja Sila" niet het moderne
Indonesië in twee woorden is.
Deze democratie is uiterlijk geboetseerd naar een Westers schema.
10) Mr H. T. Wijnmalen, Het ontstaan van de vakbeweging in Indonesië, Tijdschrift Indonesië, Maart 1952, p. 445; Indonesische Documentatie, Enige aantekeningen bij het Indonesische Partijwezen, 25 November, 1952, No 16.
11) Dr Ir Sukarno, Sarinah, Kewadjiban wanita dalam perdjoangan Republik Indonesia, Djakarta, 1951, p. 434; Cf. Twee maandelijks Tijdschrift Indonesië, Maart 1952.
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In deze
deze democratie
democratie is inderdaad
inderdaad een
een vreemde
vreemde staatkundige
staatkundige stof verver..
werkt.
Desondanks
heeft
zij
niet
kunnen
ontkomen
aan
een
Oosters
werkt. Desondanks
zij niet kunnen ontkomen aan een Oosters
feodale
signatuur, als
als gevolg
gevolg van
van het
het feit,
feit, dat
datde
dedemocratie
democratie van
van de
de
feodale signatuur,
"Republik
diepste wezen
wezen wortelt
wortelt ininvolksgewoonten,
volksgewoonten,
„Republik Indonesia"
Indonesia" in
in diepste
waarin
Indonesiër zelf tot
tot zijn
zijn recht
recht komt
komt als
als zelfstandig
zelfstandig staatkunstaatkun..
waarin de Indonesiër
dige vormgever, onafhankelijk van Islam en Hindouïsme 12).
12 In
In zake de
"Pantja
hij daarvoor terug naar de politiek
politiek sociale
sociale structuur
structuur
„Pantj a Sila"
Sila" gaat hij
van de
de „desa",
"desa", waar
waar het
hetdorpshoofd,
dorpshoofd,onderworpen
onderworpenaan
aandemocratische
democratische
regelen,
volgens een
eenmonarchaal
monarchaal beginsel.
beginsel. In
Inwerkelijkheid
werkelijkheid isis
regelen, regeert volgens
het
dorpshoofd niet
niet de
de almachtige
almachtige despoot,
despoot, maar
maar de vader
vader van
van een
een
het dorpshoofd
dorpsgemeenschap,
Indonesië een aparte
aparte familie
familie vormt,
vormt, en
en als
als
dorpsgemeenschap,die
die in
in Indonesië
zodanig een aparte
aparte rechtsgemeenschap
rechts gemeenschap is.
is.
Deze vaderschapsgedachte
vaderschapsgedachte ligt eveneens verankerd
verankerd in
oude vorvor..
in de oude
stelijke
superstructuur van
Indonesische maatschappij.
maatschappij. Hoe
Hoetyran
tyran..
stelijke superstructuur
van de Indonesische
ni
ek de adat-regelen
adat..regelen voor het volk
volk ten
ten opzichte
opzichte van
van de
de feodale
feodale heerser
heerser
niek
ook waren,
waren, de feodale
feodale vorst,
vorst, die
die hier
hier volgens
volgens het
het oude
oudehindoerecht
hindoerecht de
de
absolute
gronden was.
werd door
door het
het volk
volk niet
niet op
opde
de
absolute heerser
heerser van
van alle
alle gronden
was, werd
eerste
plaats gezien
gezien als
als de
dedespoot,
despoot,maar
maarals
alsdedebeschermer
beschermerzijner
zijner
eerste plaats
onderdanen.
koloniale bestuur,
bestuur, in later
later dagen,
dagen, heeft
heeftaangeknoopt
aangeknoopt
onderdanen. Het koloniale
bij
vaderschapsgedachte. Deze
nieuwe „Re"Re..
bij deze vaderschapsgedachte.
Deze leeft ook voort in de nieuwe
publik"
. Zo
Sukarno, die
die vroeger
vroeger heette
heette „Bung
"Bung Karno",
Karno" , nu
nu „Papa
"Papa
publik".
Zo is Sukarno,
Indonesia"
. Hoewel constitutioneel
constitutioneel president,
president, en
en grondwettelijk
grondwettelijk onon..
Indonesia".
schendbaar,
eens het
het doelwit
doelwit van
vancritiek
critiek om
omzijn
zijn
schendbaar,isis Sukarno
Sukarno nog
nog al
al eens
interventies
redevoeringen. die
die volgens
volgensde
deletter
letterinconstitutioneel
inconstitutioneel
interventies en redevoeringen,
heten.
maar in de
de geest
geestvan
vandedeIndonesische
Indonesischemaatschappij
maatschappij door
door het
het
heten, maar
dat der
der daerahs,
daerahs, als
alsvanzelfsprekend
vanzelfsprekend worden
worden opgevat.
opgevat.
volk.
vooral dat
volk, vooral
Sukarno
historisch gegroeide geesgees..
Sukarno komt
komt daarmede
daarmede tegemoet
tegemoet aan
aan een historisch
tesgesteldheid.
dat een
een Westerse
Westersedemocratie
democratie zo
zomaar
maar klakkeklakke..
tesgesteldheid, die belet dat
loos in
in Indonesië
Indonesië kan
kan worden
worden gecopieerd.
gecopieerd.
Als „vader"
"vader" —
- de
de kwalificatie,
kwalificatie, die
die hij
hij bij
bij het volk heeft
heeft —
- isis Sukarno
Sukarno
moeilijk
niet door
door Hatta,
Hatta, die
dieals
alsadminstrator
adminstrator zijn
zijn
moeilijk te
te vervangen,
vervangen, zelfs niet
Zou Sukarno
Sukarno komen
komen te
te vallen,
vallen,
capaciteiten
capaciteiten voldoende
voldoende heeft bewezen. Zou
dan
zouden de golven
golven der
der volkssentimenten
volkssentimenten zeer
zeer spoedig
spoedig de
de dictator
dictator
dan zouden
om nog
nog
omhoog drijven,
drijven, die,
in andere
andere Mohammedaanse
Mohammedaanse landen, om
die, zoals in
te zwijgen
zwijgen van
van communistische
communistische gebieden,
gebieden. korte
korte metten
metten zou
zou maken
maken met
met
allen die met
met het Westen
Westen willen
willenpacteren.
pacteren. De
Dehem
hemaangeboden
aangeboden dictadicta..
tuur
1952, wees
weesSukarno
Sukarno af,
af. de voorkeur
voorkeur
tuur bij
bij de
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relletjes van 17 October 1952,
gevend aan
aan een
een versnelde
versnelde verkiezing
verkiezing voor
voor een
een nieuw
nieuwparlement.
parlement.
Dit zal
zal dan
dan opnieuw
opnieuween
eengrondwetgevende
grondwetgevendevergadering
vergadering zijn,
zijn.waar
waar
) .

12)
Prof.
C. Berg,
Berg, Metamorphose der
dercultuurwetenschappen
cultuurwetenschappenininIndonesië
Indonesiëgedugedu12
Prof. C. C.
rende de laatste
laatste halve
halveeeuw,
eeuw.inin ..„Oriëntatie"
Oriëntatie" n.n.14
1948). p.
p. 44.
44.
14 (Nov.
(Nov. 1948),
)
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opnieuw
komen. Deze was reeds
reeds opgenoopgeno..
opnieuw de "Pantja
„Pantja Sila"
Sila" ter
ter tafel zal komen.
men
constituties. Een vierde
vierde is
is op
op komst,
komst, de
de
men in drie achtereenvolgende constituties.
komende verkiezingen
verkiezingen hangt veel af. Met
Met de
de nieuwe
nieuwe
definitieve. Van de komende
definitieve.
constitutie
generaties moeten
moeten werken,
werken, want
want evenmin
evenmin
constitutie zullen
zullen volgende generaties
als een regiem in één generatie
generatie wordt
wordt omgeworpen,
omgeworpen, wordt een
een nieuw
nieuw in
in
omde
deinnerlijke
innerlijke
één generatie gebouwd.
gebouwd. Dat
Datmerkt
merkt ook
ook Indonesië,
Indonesië, dat,
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crisis
morele,dedeintellectuele
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culturelecrisis,
crisis,die
die
crisis te
te overwinnen
overwinnen.dede
morele,
ook woedt binnen
binnen de Islam
Islam —
.- de
de „Pantja
"PantjaSila"
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schiep.

Sociale rechtvaardigheid
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conflict, dat in de Muslim..wereld moderne theologen..scholen en oudeconflit,daeMusm-wrlodnethg-scloude
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revoluties in haar
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de nationale
lingen
Geen steun
steun van
van V.N.
V.N.ofofUnesco
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eerst in
in de
deeconomisch
economischachterlijke
achterlijke gebieden
gebieden een
een
afwerpen zonder
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baant tot een
een hoger
hoger welwel..
verandering van
van geestelijke
geestelijke instelling
instelling de
de weg baant
zijn
als voor
voorcollectiviteiten.
collectiviteiten.
zijn voor individuen zowel als
Als noodzakelijk
noodzakelijk remedie
sociale nood
nood en
en demodemo..
remedie tegen
tegen de
de geweldige sociale
ralisatie
Oosten meent
meent de
demoderne
moderne Islamiet
Islamiet een
eenharmonie
harmonie tete
ralisatie in
in het Oosten
vinden
tussen de fundamentele
fundamentele beginselen
beginselen van
Koran en
en de
de eisen
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vinden tussen
van de Koran
van
een moderne
moderne democratie.
democratie. In
In een
eenzich
zichdynamisch
dynamischontwikkelende
ontwikkelende
van een
technische
industriële wereldexpansie,
wereld expansie, zoekt hij
hij een
een oplossing
oplossing voor
voor
technische en industriële
een probleem,
Christenheid heeft gekweld
gekweld na
na de
probleem, dat
dat indertijd
indertijd ook
ook de
de Christenheid
grote
ontdekkingen van
zestiende eeuw,
eeuw, en
en dat
dateen
eenChristelijke
Christelijke
grote ontdekkingen
van de
de zestiende
bracht het
maken uit de godsdienst
godsdienst en
entete
denkwereld
denkwereld er
er toe bracht
het recht
recht los te maken
stoelen op
op de
de natuurwet,
natuurwet, met
met achter
achter de
denatuurwet:
natuurwet: God.
God.
Zo behield
behield toenmaals in de nieuwe opvattingen de wetgeving,
wetgeving, gezien
gezien
deze samenhang tussen het
het christelijk
christelijk Godsgeloof
Godsgeloof en
ende
demenselijke
menselijkewet,
wet,
naast haar
haar juridisch
juridisch ook haar
haar moreel
moreel karakter.
karakter. Dit
Dit dubbel
dubbelkarakter
karakter isis
ook
vinden in
in de
de rede
rede van
van Sukarno
Sukarno van
van 11juni
Juni 1945,
1945,waarin
waarin hij
hij
ook te vinden
spreekt
rechtvaardigheid. "Het
volk, zegt hij,
hij, dat
dat weet
weet
spreekt over
over de sociale rechtvaardigheid.
„Het volk,
wat het betekent
betekent niet voldoende te eten
eten te
te hebben,
hebben, niet
niet genoeg
genoegom
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zich
te kleden,
kleden, wenst
wenst een
een nieuwe
nieuwe wereld
wereld waar
waargerechtigheid
gerechtigheid zal
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heersen,
een wereld in overeenstemming met de voorschriften van de
de Ratu
Ratu Adil".
Adil".
In eenvoudige woorden
woorden doet
doetdeze
dezeformulering
formulering een
eenoude
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herleven.
De twee
twee feiten,
feiten, dat
dat de
de orthodoxe
orthodoxe leer
leer van
van de
deIslam
Islam geen
geencausaliteit
causaliteit en
en
natuurwet
zij sinds de negende
negende eeuw
eeuw haar
haar hegemonie
hegemonie wist
wist
natuurwet kent
kent en
en dat zij
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te verzekeren
verzekeren (nadat een einde
einde was
was gemaakt
gemaakt —
..- en
en hoe!
hoe! ..- aan
aan systemen, die
die ook
ook het
het erfgoed
erfgoed van
van de
deGriekse
Grieksephilosophie
philosophie trachtten
trachtten te
te ververwerken) zijn
zijn mede
mede oorzaak
oorzaak van een apathie
apathie onder
onder de
de Muslim-volkeren,
die de onvermijdelijke consequentie was van een leer, die de idee vandieonvrmjlkcsequntiwavlr,deivan
een barmhartige
barmhartige God
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verwierp13)
13) .•
De „Pantja
"Pantja Sila"
Sila" zoekt
zoekt dan
dan ook
ookniet
nietde
derechtsbron
rechtsbron voor
voor haar
haar sociale
sociale
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vindt deze
dezeininhet
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communale
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gemeenschap, de
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"desa",
communale leven
leven der
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die een autonome
autonome rechtsgemeenschap
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de rechten
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van het
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het commucommu15).
nistisch
atheïsme zich
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verdraagt met
methet
hetIndonesisch
IndonesischGodsgeloof
Godsgeloof15)
nistisch atheïsme
.
In de „Pantja
"Pantja Sila"
Sila" herkent
herkent de
de Indonesiër
Indonesiër zichzelf.
zichzelf. De
De Indonesische
Indonesische
samenleving heeft een geheel
geheel andere
andere geestesinstelling
geestesinstelling en
en andere
andere sociale
sociale
vormen
Arabische landen.
landen. De
DeIndonesische
Indonesische maatschappij
maatschappij bezit
bezit
vormen dan de Arabische
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te assimileren;
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zoveel karakter,
dat zij
zij Islam
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van de
de
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of dat
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absorberen.Merkwaardig
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daarom een uitspraak
uitspraak van
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van de
de „Partai
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Buruh" 16).
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strijdig
Indonesische geest, omdat
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de „desa"
"desa" geen
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strijdig met
met de Indonesische
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kent.
Intussen,
van Abidin's
Abidin's uitspraak,
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ageren de
decommunisten
communisten
Intussen, afgezien van
door
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van
de
door
hen
beheerste
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S.O.B.S.L,
door middel van de door hen beheerste vakcentrale, de S.O.B.S.I.,
duchtig
onder haven-,
haven-, plantageplantage- en
enindustrie-arbeiders.
industrie-arbeiders. Inderdaad
Inderdaad
duchtig onder
13)
Jafri, The liberation
liberation of
ofIslam,
Islam. Karachi,
J. J.J. Houben S.J.,
S.J.,
Karachi, 1952,
1952, p.
p. 21; Dr J.
Fareed Jafri,
13) Fareed
MissieGodsdienstvrijheid
Islam, heli
voor Missie~
Missiewerk, Nederlands Tijdschrift voor
het Missiewerk,
Godsdienstvrijheid en de Islam,
wetenschap, 32e jaargang, 1953.
14)
Muhammad Yamin,
Yamin, Prok[amasi
RepublikIndonesia,
Indonesia, Dla~
DjaProklamasi dan Konstitusi Republik
14) Mr Muhammad
karta/Amsterdam,
108.
karta/Amsterdam, 1951.
1951, p. 108.
15) H.
Edinburg 1950, p.
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ofDemocracy
Democracy in South East
Bast Asia,
Asia, Edinburg
H. v. Mook, The stakes
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Justus M.
d. Kroef,
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communalism in
in Indonesia,
Indonesia, Far Eastern
Communisme aOO
284; Justus
M. v. d.
Survey, June
June 14, 1950, Vol. XIX,
XIX,no.
no.12;
12;Virginia
VirginiaThomson-Adloff,
Thomson~Adloff, The left
lelt wing
wing of
ot
South East
Bast Asia,
Asia, New York
York 1950,
1950, p.
p. 185.
185.
16)
H. J.J. Wijnmalen,
445.
cit. p. 445.
Wijnmalen, loc. cito
16) Cf. Mr H.
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woedt hier een klassenstrijd, die bovendien vaak de vorm heeft van een
rassenstrijd, aangezien het kapitaal in Indonesië grotendeels in handen
is van vreemdelingen. Het rijke Indonesië is een mythe en altijd een
mythe geweest. Het enig kapitaal dat ter plaatse is gevormd, is Chinees.
Een sociale verheffing van de Indonesische mens, die voldoende beschermd is tegen het buitenlands kapitaal, vergt ook de vorming van
een autochthone bourgeoisie.
Dit vraagt natuurlijk aanpassing van de rechtsregelen van de oude
„adat" aan die van een internationale rechtsorde, waarvan de onderstroom die is van het Romeinse recht. Een probleem op zichzelf, want
tussen de primitieve producten-maatschappij van de „desa" en de hoogkapitalistische maatschappij der ondernemingen, gaapt een afgrond die
de beschaving zelf bedreigt, indien de regering de verhouding tussen
individueel recht op bezit en dat der collectiviteit niet door staats
ingrijpen afbakent. Ten aanzien van dit probleem van individueel of
collectief bezit is er in de Islam een tweespalt 17) . De communisten
denken daarentegen unaniem hetzelfde. Maar onder de eersten heersen
ook opvattingen, die, strijdig met de geest van internationale samenwerking van de „Panij a Sila", deze laatsten niet slechts beletten een
brug te slaan tussen de primitieve producten-maatschappij en die van
het kapitalisme, maar tevens de culturele kloof verwijden die het Westen van het Oosten scheidt. Zij beletten de Indonesische mens, die zich
bewust is geworden van zijn persoonlijkheid, zich ook bewust te worden
van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de internationale samenleving. Om deze bewustwording levert de Aziatische
mens op het ogenblik zijn laatste strijd, de strijd tegen zichzelf. In deze
strijd wordt de „Panij a Sila" bedreigd van twee zijden, door twee zeer
agressieve minderheden, twee ideologische antipoden, waarvan de
Islam vooral zijn domein heeft in Atjeh, de Minangkabau en de Pasure
dan. Zij beiden bedreigen de toenadering tot het Westen en de vriendschap, waardoor ook het Christendom, vaak gecompromitteerd door
zich Christen noemende Europeanen — iedere Europeaan is nog geen
Christen aan de Oosterse maatschappij de helpende hand kan
bieden voor de vorming van een levenswil, die in laatste instantie voortspruit uit een hogere waarheid dan die welke Westerse rationalisten,
gespeend van ieder gevoel voos het bovennatuurlijke, in het Oosten
meenden te moeten verbreiden.
17 ) Andi J, Sannaeba, Individueel bezit naar Islamietische opvattingen,
Nieuws, Indonesië 1952, Islam--nummer, no 20, p. 263.
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genoegen mee neemt ofschoon dat de waarachtige vrede als het ware
de pas afsnijdt. Neen, slechts de grote vrede is hem waardig, is naar
zijn maatstaf, of omgekeerd. Vandaar dat hij twee dagen vóór de jongste parlementaire verkiezingen aankondigde dat hij hoopte die vrede te
bewerkstelligen ddor rechtstreeks contact met Moskou. Tot heden is hij
er niet in geslaagd. Maar ook deze keer geeft hij zich niet gewonnen en
op 10 October van dit jaar besloot hij zijn toespraak op het jaarlijkse
congres van de conservatieve partij met de woorden: „Blijf ik voorlopig
aan het roer, er de last van dragend op mijn leeftijd, dan doe ik het niet
uit machts- of regeringszucht. Van beide heb ik ruimschoots mijn aandeel gehad. Blijf ik, dan is het omdat ik het gevoelen heb dat ik met de
hulp van gebeurtenissen uit het verleden, mijn invloed kan doen gelden
in het voordeel van wat me het nauwst aan het hart ligt: de uitbouw
van een veilige en duurzame vrede" 1 ).

***
Er is, alles bij elkaar genomen, één dominerende karaktertrek in hem
die we niet uit het oog mogen verliezen: Churchill is dol verliefd en
verlekkerd op Het Leven. Zijn levenslust, levensvreugde en vitaliteit
hebben tegelijk iets Rabelaisiaans en iets Rubensiaans. Verbeeldt u,
bijvoorbeeld, een ontmoeting tussen die twee reuzen: Rubens en Churchill. Een diplomatieke ontmoeting. Of een ontmoeting van twee kunstenaars. Lï hebt de keus!
De idee van zo'n ontmoeting is volkomen juist. Rubens was een
kunstschilder die in zijn diplomatie en in zijn volumineuse correspondentie dat deel van zijn wonderbaarlijke vitaliteit legde, dat in zijn
schilderstukken geen plaats kon vinden. Churchill, drie eeuwen na hem,
doet precies het tegenovergestelde. Maar dat is hoogstens een kwestie
van klemtoon en omstandigheden. Beiden leren zij ons dat zowel de
grootste als „de kleinste dingen hun eigen schoonheid hebben".
In een massa andere volzinnen van Churchill bruist eenzelfde gren
zenloze levensdronkenschap, nog versterkt door zijn worstelaarstemperament dat hem nooit in de steek laat. „Steeds, zei hij eens, steeds ben
1 ) Hoe Churchill reeds zeer in detail over de na-oorlogse levensvoorwaarden in
Groot-Brittannië en de rest van de wereld dacht, toen de tweede wereldoorlog nauwelijks halfweg was, wordt treffend geïllustreerd door een Memorandum dat hij op
12 Tanuari 1943 aan zijn ministeriële confraters ter studie voorlegde. Het stuk verscheen als Bijlage F. in het vierde deel van zijn The Second World War (Uitg.
Cassell, London, 1951) . Verder moge hier gewezen worden op de poëtisch-oratische
schoonheid van de respectievelijke titels der zes boekdelen van dit werk. En wel, in
volgorde: „The Gathering Storm", „Their Finest Hour", „The Grand Alliance",
„The Hinge of Fate", „Closing the Ring" en voor het zesde, nog te verschijnen deel
„Triumph and Tragedy".
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ik bereid geweest de marteldood te sterven. Maar ik heb er ook altijd
de voorkeur aan gegeven dat die gebeurtenis zo lang mogelijk op zich
zou laten wachten". — Of nog: „Wat een zegen dat het leven niet zo
bijster gemakkelijk is .... Het eind zou dan veel te vlug komen".

* **
Men heeft natuurlijk het recht deze of andere gezegden van Churchill te betwisten. Churchill vraagt geen eenstemmigheid. „Townshend,
schreef hij jaren geleden, werd bemind door al wie hem kende. Maar
zo'n onverdeeld enthousiasme is van twijfelachtig allooi".
Hier vinden we dus de man weer die geen algemene goedkeuring
zoekt, tenzij misschien! --- in de allerbelangrijkste omstandigheden.
Bijvoorbeeld, in oorlogstijd als hij de volkeren wenst en probeert op te
tillen tot zijn niveau.
Dat hij gemakzucht in alles verafschuwt, blijkt trouwens kristalhelder
uit zijn raad aan ouders: ,Geeft uw kinderen geen zakgeld. Koopt hun
een paard, als U dat mogelijk is" .

* **
Het voorafgaande toont ons in zijn waarachtige gestalte: Churchill
de worstelaar. De man die worstelt in en met grote en kleine dingen en
aangelegenheden. In het openbaar leven en in zijn vrije uren, op de
tribune, met het penseel en met de pen. Of hij wil of niet, hij moet kunnen worstelen met mensen, met problemen, af en toe zelfs met de
natuurelementen. Niet dat hij ze wenst te verknechten, dat niet. Hiji'
wil ze als vennoten aan zich binden, om met hun medewerking, het
leven mooier, machtiger, kortom, lovenswaardiger te maken.
Om daartoe te geraken, laat het heden noch het verleden hem onverschillig. A fortiori dus ook niet de toekomst: „Enkel door de studie van
het verleden kunnen we, hoe vaag en onvolledig dan ook, in de toekomst lezen. Misschien is het zelfs uitsluitend onze eerbied voor het
verleden, die ons de toekomst waardig maakt".

* **
Deze en dergelijke volzinnen, boutades en voltreffers zijn helemaal
karakteristiek voor het Churchilliaanse arsenaal. Hij put er in om zijn
tegenstrevers af te matten ( figuurlijk gesproken, misschien wel af te
maken) en de half- of drie-kwart sluimerenden door striemende zweepslagen opnieuw op te roepen tot zijn strijd voor een volwaardiger
bestaan.
Bij een hele of gedeeltelijke moedeloosheid of nederlaag, kan hij zich
onmogelijk neerleggen met Christelijke gelatenheid. Het conflict dat

SIR
SIR WINSTON S. CHURCHILL
CHURCHILL —
- NOBELPRIJS
NOBELPRIJS LETTERKUNDE
LETTERKUNDE 219

eertijds is opgerezen tussen hem
hem en Z.
Z. M.
M.Koning
KoningLeopold
Leopoldmoet
moetinindat
dát
eertijds
worden gezien.
gezien.In
Inwat
watwellicht
wellichthet
hetsomberste
sombersteuur
uurininde
degeschiedenis
geschiedenis
licht worden
van hun
landen was,
was, zei de Vorst:
hun respectievelijke
respectievelijke landen
Vorst: „Ondergaan
"Ondergaan (in
(inde
de
van lijden,
lijden, doorstaan)
doorstaan) isisniet
niethetzelfde
hetzelfdeals
alsaanvaarden".
aanvaarden". Van
Van zijn
zijn
zin van
kant deed Sir Winston Churchill in het Britse Lagerhuis het onvergete~kantdeSirWsoChuclnetBrisLaghuonvertlijke
lijke woord weerklinken:
weerklinken: „Op
"Op de
de nederlaag
nederlaag past
pastslechts
slechtséén
éénantwoord:
antwoord:
zegepraal!"
de zegepraal!"
***
* * *
Churchills ganse persoonlijkheid
persoonlijkheid staat
het teken
teken van
van die
dieonbuigonbuig~
Churchills
staat in
in het
zame combativiteit.
combativiteit. En
hierin is het
het niet
niet mogelijk,
mogelijk, de
de schrijver
schrijver van
van de
de
zame
En hierin
redenaar, de kunstenaar
kunstenaar van de staatsman
staatsman te
te scheiden.
scheiden. Eigenlijk
Eigenlijk isis het
het
redenaar,
fundamentele eenheid die hem
hem bovenal
bovenal van
van de
de gewone
gewonesterveling
sterveling
deze fundamentele
onderscheidt, en
zo treffend
treffendwerd
werdbeklemtoond
beklemtoond in
inde
deproclamatie
proclamatie
onderscheidt,
en die zo
de Zweedse
ZweedseAcademie,
Academie, verklarend
verklarend dat
dat de
deNobelprijs
NobelprijS voor
voor de
deLetLet~
van de
terkunde
hem wordt
wordt toegekend „voor
terkunde hem
"voor zijn
zijn meesterschap
meesterschap in de
de historihistori~
en biografische
biografische uitbeelding,
uitbeelding, en
envoor
voorzijn
zijnbriljante
briljanteredenaarskunst
redenaarskunst
sche en
hij uitmunt
uitmunt als de
de verdediger
verdediger van
van de
deeeuwigdurende
eeUWigdurendemenselijke
menselijke
waarin hij
waarden" 22).
Churchill de
immers, die
steeds heeft
heeftgedragen
gedragennaar
naar
Churchill
de worstelaar immers,
die zich steeds
het (nagenoeg
(nagenoeg onvertaalbare)
onvertaalbare) Engelse
Engelse gezegde
gezegde „Always
"Always play
play the
the
het
Game" -— hij
hij speelt zijn
zijn spel met brutale,
brutale, doch niet
niet altijd
altijd even handige
handige
Game"
openhartigheid -,
wordt
prachtigterzijde
terzijdegestaan
gestaandoor
doorde
deChurchill
Churchill
openhartigheid
wordt
prachtig
die
grootmeester is in
in het
het Engelse
Engelseproza.
proza. „Het
"Hetmeesterschap
meesterschap over
over
die een grootmeester
de
taal, zegt
zegt hij
hij trouwens,
trouwens, isiseen
eenessentieel
essentieelbestanddeel'
bestanddeel' van
van de
devolvol~
de taal,
dragen en
en volwaardige
volwaardigepersoonlijkheid".
persoonlijkheid".
Om zich dat meesterschap
meesterschap eigen te maken
maken is hij
hij ter
ter school
school gegaan
gegaan bij
bij
de grote
grote Engelse
Engelseprozaschrijver
prozaschrijver en
en geschiedkundige
geschiedkundige Edward
EdwardGibbon.
Gibbon.
Dit betekent
betekent evenwel
evenwel niet
niet dat
dat hij
hij zijn
zijnleermeester
leermeester ooit
ooit slaafs
slaafsheeft
heeft
nagebootst.
zich een aantal
aantal finesses
finesses eigen
eigen gege~
nagebootst. Integendeel.
Integendeel. Hij
Hij heeft
heeft zich
maakt
vastgestelddie
dievolkomen
volkomenpersoonlijk
persoonlijkzijn.
zijn.
maakt en regels vastgesteld
Een van de
de meest
meest markante
markante is b.v.
b.v. de
de cascade
cascade van
van vier
vierhoedanighoedanig~
Een
heidswoorden, zoals in de
de volgende
volgende karakterschets
karakterschets van
van Veldmaarschalk
Veldmaarschalk
Lord
Generaal) Montgomery:
Montgomery: „Die
"Die heftige
heftigeen
engeduchte
geduchtegeneraal
generaal
Lord (toen Generaal)
.Cromwelliaanse verschijning
verschijning - wrang, streng, talentvol,
talentvol, onveronver~
— een Cromwelliaanse
moeid - zijn
aan de
de studie
studie van
van de
dekrijgskunde,
krijgskunde,
zijn leven
leven weggeschonken aan
die zich in uitzonderlijke
uitzonderlijke mate het vertrouwen en de
de toewijding
toewijding van
vanhet
het
Leger
heeft
weten
te
verzekeren".
Leger
te verzekeren".
) .

2)
Vroegere Britse
Britse winners
winners van
vande
deNobelprijs
Nobelprijsvoor
voorLetterkunde
Letterkunde waren:
waren: Rudyard
Rudyard
2 ) Vroegere
Kipling
(1907). , G.
Bernard Shaw
(1925), , John
John Galsworthy
S. Eliot
Eliot
Kipling (1907)
G. Bernard
Shaw (1925)
Galsworthy (1932),
(1932) , T.
T. S.
(1948)
en Lord
Lord Bertrand
Bertrand RusselI
Ofschoon de
de prijs
prijs werd
werd ingesteld
ingesteld in
in 1901,
1901.
(1948) en
Russell (1950). Ofschoon
werd
heden bij
bij de beslissing
beslissinÇ! nooit
nooit enig
eniÇ! gewag
Ç!ewaÇ!gemaakt
gemaaktvan
vandede„redenaarskunst"
.. redenaarskunsf'
werd tot heden
van de
de prijswinnaar.
prijswinnaar.

220 SIR WINSTON S. CHURCHILL --- NOBELPRIJS LETTERKUNDE

Hoe de tegenstander er in gegeven omstandigheden van langs kan
krijgen, moge blijken uit hetgeen hij zegt over G. B. Shaw: „Hij was
een van mijn prilste antipathieën .... .--- Dat luminieuze, vaardige,
wrede en veelomvattende wezen — Het met lovertjes versierde Wintermannetje, dansend in de zon".
*

*

*

Dit kort essay put het onderwerp lang niet uit. Het raakt het, feitelijk, nauwelijks aan. Dit wordt trouwens bevestigd door een spitsvondig
woord van wijlen President Roosevelt. Deze getuigde immers dat
„Churchill per dag met ongeveer honderd nieuwe ideeën komt aandragen, waarvan er vier het onthouden overwaard zijn". Churchill is thans
zijn tachtigste levensjaar ingetreden .... Wat dat aan goede, te onthouden ideeën betekent, kan de lezer het best voor zichzelf berekenen.
Intussen vergete hij alvast deze éne niet:
„Trek er op uit in het zonlicht en wees gelukkig met wat je ziet!"

Hei tweede en derde Rome
De Oosterse kerken na de val van Constantinopel
(29 Mei 1453)
door DR OLAF HENDRIKS A.A.

Op 29 Mei 1953 was het 500 jaar geleden dat Constantinopel door de
Turken werd veroverd. Onderstaand artikel behandelt de gevolgen van
dit historische feit voor de orthodoxe kerken van het Oosten.
Noot van de Redactie

A

LS een springvloed bestormden de legers van sultan Mohammed II
in 1453 Constantinopel, het laatste bolwerk van de christelijke
beschaving. Na een beleg van drie maanden bezweek de „stad door
God bewaakt" op 29 Mei voor de overmacht der Turken. Onbeschrijfelijk was de ellende die over de rijke en glorievolle stad kwam, die
gedurende meer dan duizend jaar de kroon was geweest van het Byzantijnse rijk.
In drie dagen tijds werd Constantinopel totaal geplunderd, en de
gehele bevolking vermoord, verkocht of naar Azië gevoerd. Slechts de
stenen gebouwen bleven staan als de stomme getuigen van vergane
grootheid en macht 1 ) .
Talrijk zijn de oorzaken die deze val hebben voorbereid of althans
vervroegd; de inneming van de stad door de Kruisvaarders in 1204 is
er zeker ook in grote mate schuldig aan. Maar wij zoeken hier niet naar
de oorzaken. Een feit is, dat Constantinopel, dat steeds aan alle vijanden het hoofd had weten te bieden, toen in heldenmoed is ondergegaan.
Dit feit is zeker één van de meest schokkende gebeurtenissen in de
wereldgeschiedenis geweest, welke het lot van Europa hebben veranderd. Niet alleen gaf het in het Oosten voor eeuwen de macht aan de
Turken, op het gebied van cultuur en beschaving sluit het de Middeleeuwen af en opent het tijdperk van de Renaissance en de moderne
tij den.
Daar in het Byzantijnse rijk het Caesaropapisme steeds overheersend
was geweest, moest de val van Constantinopel ook zijn terugslag hebben op de onderlinge verhouding tussen de orthodoxe kerken en het
patriarchaat van Constantinopel: de patriarch immers had gezag waar
de keizer heerste.
Het is de bedoeling om in dit artikel deze nieuwe constellatie der
1)

G. Schlumberger, Le sièpe. la prise et le sac de Constantinople par
Paris, Pion, 1926.
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chaat, met daarnaast Ochrida. Door de verovering door de Turken in
1393 verloor het echter wederom zijn politieke zelfstandigheid.
Nadat de Serben eerst onder Simeon afhankelijk waren geweest van
de Bulgaren, veroverden zij een sterke autonomie onder Stephaan Nemanja (1168-1195). Zijn zoon, de monnik Sava, organiseerde onmiddellijk een nationale kerk. Het hoogtepunt bereikten zij in de XIV eeuw
onder Stephaan Dusan (1331-1356), die de titel nam van „tsaar van de
Serben en Bulgaren". De Griekse bisschoppen werden verdreven, en
een Serbisch patriarch benoemd met zetel te Pec, en met als titel „patriarch van de Serben en van de Grieken".
Roemenië was in die tijd nog niet in tel.
Rusland onderhield tot aan de val van Constantinopel goede betrekkingen met de oecumenische patriarch.

Na de val van Constantinopel
De val van Constantinopel bracht een onverwachte wijziging in de
constellatie der Oosterse kerken.
Men zou verwachten, dat met de val van het Byzantijnse rijk ook de
macht van de oecumenische patriarch gekortwiekt werd. Maar juist het
tegenovergestelde had plaats. De nieuwe regering was een sterke voorstander van centralisatie, en zo werd de patriarch van Constantinopel
aangesteld als hoofd van alle christenen in het Turkse rijk, ook wat
betreft het burgerlijk gezag. Spoedig echter zag men in, dat er rekening
moest worden gehouden met verschillende belijdenissen: en zo werden
alleen de orthodoxen aan het gezag van de patriarch onderworpen.
Deze kreeg hierdoor een tot dan toe ongekende macht. Bevrijd van
de inmenging van de basileus, die de laatste tijd zijn onafhankelijkheid
bedreigde door de herenigingspogingen met Rome, geleek de patriarch
nu meer op de paus, die tegelijkertijd geestelijk primaat e n koning was.
Als vanzelfsprekend leidde dit alles tot de volkomen onderdrukking
van de andere Oosterse kerken.
Het patriarchaat Ochrida, waaraan Serbië en Roemenië onderworpen
werden, bleef in naam bestaan. In 1557 werd Pec in Serbië ook weer
hersteld, maar dit alles was meer schijn dan werkelijkheid, daar het
Phanar 2 ) steeds meer de hand op deze kerken legde. Door hun rijkdom, talenkennis en bekwaamheid wisten de Grieken immers een grote
invloed bij de Turken te verwerven. De handel kwam in hun handen,
2 ) Het Phanar is een stadswijk in Constantinopel, waar de patriarch zich na 1453
vestigde. De naam werd daarna gegeven aan het patriarchaal paleis, en tenslotte aan
het patriarchaat zelf.
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en met de handelslui drongen Griekse priesters en monniken de Balkanlanden binnen. In 1666 werd een Griek zelfs grootvizier. Was in de
XVI eeuw de Slavische taal in de Balkanstaten nog overheersend,
reeds in de volgende eeuw werd zij door het Grieks verdrongen, en
bekleedden de inheemse Griekse families de hoge kerkelijke ambten.
Op het einde van de XVII eeuw stelde men Grieken aan tot patriarch
en metropoliet. De patriarchaten van Pec en Ochrida werden tenslotte
opgeheven (1766). Ochrida werd zelfs van de lijst van de bisdommen
geschrapt. Zo verdween langzamerhand de gehele inheemse hiërarchie,
waarvan de posten door Grieken werden bezet.
Nadat de Turken in het begin van de XVI eeuw hun macht over het
Midden-Oosten hadden uitgebreid, beschouwde het Phanar de patriarchaten van Alexandrië, Antiochië en jeruzalem als zijn onderdanen.
De patriarch van Constantinopel had aldus zijn lot aan dat van
Turkije verbonden. Zijn macht was evenzeer gehaat als die van de
Turkse regering zelf. Geen wonder dan ook dat de Balkanlanden zich
wederom van het Phanar losrukten, toen zij in de XIX en XX eeuw
hun nationale vrijheid herwonnen; zij hernamen toen onmiddellijk ook
hun vroegere kerkelijke autonomie.
Ook de nieuwe staten die toen ontstonden stichtten hun nationale
kerken.
Deze toestand bleef voortduren, totdat de huidige Russische overheersing hen onder de jurisdictie van Moskou bracht 3 ) .
Rusland
Gaf de val van Constantinopel aan het Phanar een uitgebreide geestelijke en wereldlijke macht over de kerken van de Balkan en het
Midden-Oosten, hij was ook de oorzaak dat Rusland zich van het
oecumenisch patriarchaat verwijderde. En dit is zeker het grootste verlies geweest voor het Phanar, waarvan het nu nog de gevolgen ondergaat.
Vanaf zijn bekering tot het christendom was Rusland steeds naar
Byzantium georiënteerd geweest. Vanuit Bulgarije kwamen de Slavi
sche liturgie en literatuur tot hen, zodat we kunnen spreken van een
Byzantijns-Slavisch christendom. Maar na de val van Constantinopel,
op de fameuze synode van Moskou (1459 ) , verklaarde de Russische
kerk zich autocephaal. Hiermee scheurde ze zich niet alleen officieel
Paris, 1941,
3 ) M. Tugie, Le schisme byzantin, aperçu historique et doctrinal. r
blz. 271 303; W. de Vries, Der christliche Osten in Geschichte und Gegenwart. --`Wiirzburg, 1951, blz. 119-152.
-
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van Rome af, maar ook van Constantinopel: haar richting was voortaan
niet meer Byzantijns, doch uitsluitend Russisch. De besluiten van de
synode van Moskou wortelden in de toenmalige kerkelijke geschiedenis
van Rusland. Het ging nl. om de keuze tussen Gregorius, die door
Rome en door Casimir van Polen werd ondersteund, en die ook door
Constantinopel was erkend, — en Jonas, die het pleit won, en door de
synode tot metropoliet van Kiev en geheel Rusland werd gekozen.
Hierdoor werd Rusland in twee delen gesplitst: de Oost-Slavische kerk,
en de westelijke kerk van Lithauen-Polen, die in 1460 Gregorius als
metropoliet erkende.
Als motief van dit zelfstandig optreden werd de val van Constantinopel naar voren geschoven: het „nieuwe Rome was in de handen van
de ongelovigen gevallen, en kon derhalve niet meer de hoofdstad van
het christenrijk zijn".
Ook brachten zij het in verband met het concilie van Florence. Jonas
verklaarde ronduit: „De Griekse kerk heeft zich op het concilie( van
Florence met de Latijnse ketterij verbonden, en als straf daarvoor is
het rijk ten onder gegaan, en Constantinopel in de handen van de
ongelovigen gevallen".
De synode van 1459 beschouwde zich derhalve als de bevestiging
van het ware geloof van Wladimir, de apostel van Rusland, en als een
bolwerk tegen het heiligschennend concilie van Florence.
Deze zelfde gebeurtenissen brachten ook een blijvende verandering
te weeg in de staatsopvattingen van de kerkelijke leiders en van de
groothertogen van Rusland. Plotseling ziet men in, dat Rusland niet
meer aan de grenzen ligt van het Byzantijnse rijk, doch daarentegen
de traditie van Byzantium moet voortzetten. Nu het „tweede Rome"
gevallen is, wordt Moskou het „derde Rome", waarin kerk en staat
nauw met elkaar verbonden zijn om de beschaving uit te dragen 4 ).
Deze nieuwe opvatting neemt steeds duidelijker vormen aan naarmate Moskou in Rusland zelf een grotere betekenis krijgt.
En zo zien we, dat in 1588 de patriarch van Constantinopel, Jeremias, op zijn doorreis door Moskou tegen zijn wil in de oprichting van
een patriarchaat aldaar moet erkennen. Het jaar daarop wordt in de
synode de metropoliet Job tot patriarch van Moskou en van geheel
Rusland gekozen. Moskou wordt voortaan na de vier andere historische
patriarchaten genoemd.
Heden ten dage zijn de Oosterse kerken meer dan ooit verdeeld vanwege de twist tussen de jurisdictie van het tweede en het derde Rome.
4)

15

H. Schraeder, Moskou. das drive Rom.

Hamburg, 1929.
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Met de andere kerken van de Balkanstaten en het Midden-Oosten
kon Rome wederom onderhandelingen aanknopen, wanneer de staten
onafhankelijk werden, of wanneer de sultan, tegen de wil van de
oecumenische patriarch, een nationale hiërarchie toestond, zoals in
Bulgarije (1870). Bij deze herenigingspogingen komen dan meer de
godsdienstige motieven naar voren, ofschoon ook hieronder meer dan
eens nationale belangen schuil gaan.
Besluit
De inneming van Constantinopel bracht dus in het Nabije en Midden-Oosten vele veranderingen in de constellatie der Oosterse kerken.
Deze wijzigingen bleven bestaan zolang de Turkse regering de macht
in handen had. Met de bevrijding van het Turkse juk herkregen de
staten hun autocephale kerken, totdat de overheersing door Rusland
sinds de laatste oorlog deze kerken practisch afhankelijk maakte van
het „derde Rome", dat zich voor het eerst van zijn macht bewust werd
na de ineenstorting van het Byzantijnse rijk.
Ogenschijnlijk staan we hier voor een wirwar van feiten, waarmee
de geschiedenis willekeurig speelt. In werkelijkheid is er echter één
princiep dat alle gebeurtenissen beheerst, het beginsel nl., dat de rang
en de jurisdictie van een bisschop afhangt van de macht van de stad,
waar hij resideert.
Deze stelregel werd reeds gehuldigd in de derde canon van het concilie van Constantinopel (381) , en in de 28ste canon van Chalcedon
(451). Het tweede Rome, de nieuwe residentie van keizer en senaat,
moest dezelfde voorrechten hebben als de oude keizerstad, en op kerkelijk gebied dezelfde eer als deze.
Voor zichzelf heeft Constantinopel dit beginsel altijd doorgevoerd,
wanneer het er maar enigszins de kans toe zag. Maar de andere landen
en steden hebben dit voorbeeld gevolgd, zodra ze zelfstandig genoeg
waren. Een onafhankelijke staat moet ook een onafhankelijke kerk
hebben, met eigen patriarch, metropolieten en bisschoppen. Deze theorie draagt de naam philetisme (phulè: stam) .
Dit philetisme biedt ons de sleutel tot alle gebeurtenissen waarover
we gesproken hebben. Dit innig verband tussen kerk en staat of kerk
en natie heeft de nationale kerken steeds tot speelbal gemaakt van alle
politieke schommelingen: en het heeft immer geleid tot een geknechte
staatskerk.
Hier leggen we de vinger op één van de meest pijnlijke wonden van
de orthodoxe kerken.

Kerk en Staat in Italië
door DR L. VAN EGERAAT

D

E verhouding tussen Kerk en Staat heeft in Italië steeds bijzondere
facetten gekend, uit de aanwezigheid van het hoofd der Katholieke Kerk te Rome verklaarbaar. Reeds tijdens het Risorgimento dreigde een Vaticaans probleem te ontstaan omdat de eenwording van Italië
een inlijving van de pauselijke gebieden zou moeten betekenen. Mazzini
had de Giovine Italia gesticht, een beweging die een Republiek wenste
met Rome als hoofdstad. Deze Republiek zou van alle clericale smetten vrij moeten zijn en op modern-democratische wijze geregeerd worden door de Rede. De priester Gioberti had een geheel ander denkbeeld, dat hij in zijn boek Del primato morale e civile degli Italiani
(1843) uiteenzette: een federatie van staten met de paus aan het hoofd.
Hij hield de hulp van Piëmontese legers echter voor nodig om dit idee
te verwerkelijken. Cattaneo — die in de heroïsche Cinque Giornate van
1848 in Milaan tegen de Oostenrijkers zou strijden — Manzoni, Balbo,
Rosmini en Ventura hadden soortgelijke gedachten. „Neo-Welf en"
werden zij, niet onaardig, genoemd. Onaantrekkelijk waren hun denkbeelden niet, want zij wilden de rechten van de paus met die van de
natie verzoenen. Zij trachtten daardoor ook Vaticaanse kringen
voorstanders van de status quo en afkerig van de ideeën der Franse
revolutie en van Mazzini voor de eenheidsgedachte te winnen.
Dan was er ook nog Cavour, die vooral het nationalistisch element in
het Risorgimento vertegenwoordigde en niet als Mazzini --- aan
samenzweringen en dolken dacht, maar een openlijke strijd tegen de
Oostenrijkse bezetters wenste met behulp van Franse en Piëmontese
legers. Hij had steeds de opvatting verdedigd van een vrije kerk in een
vrije staat, zoals hij die had geleerd van Montalembert en de campagne
van het tijdschrift l'Avenir, dat de ongunstige aspecten van een alliantie
tussen Troon en Altaar steeds fel had uitgeschilderd. Een voorspelling
overigens, dat Piëmont met het huis van Savoie de instrumenten der
unificatie zouden worden, zou op dat moment hoogst ongeloofwaardig
hebben geklonken. Wel stond van alle gewesten Piëmont en van alle
steden Turijn het nauwst in contact met Europa's geestelijke stromingen. Wel ook stond het gewest vooraan in wat men de 19e eeuwse
civilisatie noemde. Maar in Italië zelf zag. niemand op naar Piëmont als
het vlam- en snijpunt der Opstanding: het eeuwige Rome lokte veel
meer. Toch zouden het grillig lot der historie én handige diplomatie van
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Cavour aan het huis van Savoie het koningschap over geheel Italië
gaan geven.
In 1846 werd de „liberale" paus Pius IX gekozen tot schrik van
Metternich, die opmerkte dat een liberale paus het enige was, wat aan
de voor hem onaangename situatie ontbrak! En niet alleen kreeg de
Kerkelijke Staat een voor die tijd sterk liberale constitutie, maar zelfs
durfde Piëmont nu aan Oostenrijk de oorlog te verklaren. Dit echter
ging de paus te ver: Oostenrijk was immers een katholiek land en
bovendien was het Vaticaan weinig geporteerd voor de sociale hervormingen die het politieke liberalisme eveneens als eis ging stellen. Piëmont, aldus van belangrijke steun beroofd, moest de strijd voorlopig
opgeven, doch weigerde toch de constitutie zojuist gekregen en die
later voor geheel Italië zou gelden --- in te trekken. Inmiddels was
Garibaldi aan de politieke horizon verschenen, meer dan Cavour het
Franciscaans en minder dan hij het Macchiavellistisch element in het
Risorgimento vertegenwoordigend. Samen met Mazzini was hij in
Rome, waar een revolutiepoging uitbrak, paus Pius IX zich omringd
zag door té radicale elementen en naar Gaëta vluchtte. Mazzini's regiem
te Rome stortte echter ineen toen de Fransen de paus tehulp kwamen.
Mislukten dus Mazzini's denkbeelden, die van de neo-Welfen deden
dat evenzeer, want de paus had nu van het liberalisme uiteraard méér
dan genoeg. De vooruitzichten voor het Risorgimento stonden slecht.
Maar nu kreeg Cavour zijn kans. De feiten zijn te zeer bekend dan
dat wij deze nog uitvoerig moeten beschrijven. Een handig spel spelend
met Frankrijk verenigde hij grote delen van Italië met Piëmont — óók
gedeelten van de Kerkelijke Staat. Maar Rome werd nog ontzien, zelfs
Garibaldi's pogingen om de stad in handen te krijgen werden niet
gesteund: het Italiaans prestige in Europa mocht in geen geval schade
lijden, zomin als Frankrijk en Oostenrijk in elkaars armen mochten
worden gedreven.
En dan breekt in 1870 de Frans-Duitse oorlog uit. Frankrijk heeft
dus andere zorgen en de weg is vrij om Rome binnen te trekken en de
kroon te zetten op het Risorgimento. Aanvankelijk aarzelt men nog,
omdat men toch ongaarne een Vaticaanse kwestie schept. Maar de
vooruitzichten zijn té aantrekkelijk: Rome zou de hoofdstad van het
Verenigd Italië kunnen worden. Gioberti zou geen gelijk krijgen met
het denkbeeld van een Italiaanse federatie onder pauselijke leiding.
Evenmin Mazzini met zijn republiek van Gedachte en Actie. Zelfs niet
Garibaldi, die gemeend had dat de pauselijke troon automatisch zou
wankelen voor een handvol Italiaanse helden. Wel echter Cavour, door
het beiden van zijn tijd en door handige diplomatie.
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Het is XX Settembre, 14 dagen na de slag bij Sedan. De schrijver en
patriot de Sanctis onderbreekt in zijn manuscript van een „Geschiedenis
der Italiaanse letteren" de tekst om te melden, dat heden 20 September 1870 — de Italiaanse troepen langs de porta Pia de eeuwige
stad Rome binnenrukken.

* **

De paus protesteerde en verliet het Vaticaan nimmermeer. De hem
krachtens de Garantiewet gevoteerde gelden weigerde hij te aanvaarden en de katholieken werd verboden aan de politiek van het Quirinaal
mede te werken. Het in 1874 afgekondigde „non licet" — hoewel niet
geldend voor het plaatselijke politieke leven, zodat een katholieke organisatie voor locale verkiezingen al vroeg bestond — belemmerde politieke activiteit van de katholieken. Wel bleef een onofficieel contact
bestaan tussen het ministerie van Justitie en het Pauselijk staatssecretariaat, maar verder bleef Pius IX tot zijn dood in 1878 toe onverzoenlijk. Beweerden de regering en de „Witten" al dat toch een plebisciet
was gehouden; de paus e n de „Zwarten" stelden zich op het standpunt dat een fait-accompli nimmer rechtscheppend kon zijn, nog afgezien ervan dat dit plebisciet onder uiterst beperkt stemrecht was gehouden. Het Vaticaan was er trouwens niet van overtuigd, dat het
Verenigd Italië zou standhouden en verwachtte buitenlandse interventie, aanvankelijk van Frankrijk en later — toen laïcisme en vrijmetselarij
daar steeds sterker werden — van Oostenrijk. De kans hierop, al werd
zij nimmer realiteit, moest de regering ertoe leiden een uiterst voorzichtig en statisch buitenlands beleid te voeren.
Deze regering had de scheiding tussen kerk en staat doorgevoerd.
Een staatskerk bestond niet, zomin als verplicht godsdienstonderwijs.
De theologische faculteit was verbannen naar de seminaria. Het onderwijs ging lijden aan een overdrijving in positivistische richting en te
groot vertrouwen in vooruitgang en wetenschap. De identificatie van
het ministerie van onderwijs met het positivisme leidde weer tot een
reactie die een wat ål te sectaristische kleur kreeg. Vooral het meisjesonderricht kwam in handen van geestelijken, waardoor de Italiaanse
vrouw — toch al sterk de samenleving beheersend een conservatief
element werd in de maatschappij.
Maar bij de dood van Pius IX werd het Conclave geheel met rust
gelaten en de ,witte" ambtenaren, hoezeer vaak ook vrijmetselaar,
zonden hun kinderen zelfs naar katholieke scholen. Soms werden speldeprikjes gegeven, zoals toen premier Crispi een standbeeld van Giordano Bruno onthulde op de Campo dei Fiori, juist de plek waar Bruno
destijds op kerkelijk bevel was verbrand. Maar onder Leo XI I I scheen
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alreeds een verzoening niet uitgesloten. Hij verving het „non licet"
door het „ (nunc) non expedit". Hij zag' zijn morele invloed stijgen:
ontving eerbetoon van vele naties, suste het conflict dat uit de Kulturkampf was ontstaan, arbitreerde tussen Spanje en Duitsland over de
Carolina-eilanden, stimuleerde het neo-thomisme en bleek een groot
voorstander van sociale hervormingen. Echter was zijn houding tegenover Italië minder ruim. Zou hij, van zijn standpunt uit, eenzelfde opinie
gehad hebben als premier Fortis? Deze schreef immers in 1905 het
werd eerst veel later bekend — „Het is voor ons van grote waarde dat
de stem van de paus een Italiaanse stem is. Maar dat kan slechts op
één voorwaarde: dat de wereld ervan overtuigd is, dat de paus, hoewel
Italiaan, internationaal is. Zodra de wereld zou denken dat de paus
geen internationaal standpunt meer heeft, is ook onze invloed verdwenen. Ergo onze politiek: wij moeten met het Vaticaan wel op gespannen
voet blijven staan".
Inmiddels bleven
afgezien van locale verkiezingen en van een in
1903 aan de katholieken gegeven consigne om de candidaten van
Giolitti te steunen tegen de rode dreiging —9 de pogingen van de Siciliaanse priester Luigi Sturzo om de katholieken op te stoten in de vaart
van het Italiaanse politieke leven, voorlopig vruchteloos. In 1900 publiceerde hij met enige anderen een program voor katholieke staatkundige
actie, doch paus Leo XIII bleek in de encycliek „Graves de communi"
weinig geestdriftig voor Sturzo's denkbeelden. De priester Murri werd
in 1909 zelfs nog geëxcommuniceerd, omdat hij zich tot parlementslid
had laten kiezen.
De erkenning (de jure) van het Quirinaal door de grote Europese
mogendheden beëindigde de hoop, dat deze mogendheden nog eens ten
gunste van het Vaticaan zouden interveniëren. Paus Pius X
Guiwas dan ook soepeler en verzoenender (in
seppe Sarto uit Venetië
1913 schafte hij het „non expedit" af en de katholiek Meda werd lid
van het oorlogskabinet) , doch had aan regeringszijde geen geschikte
tegenspeler. Nauwelijks één maand na Italië's intrede in de eerste
wereldoorlog verklaarde kardinaal Rampolla, sprekend namens paus
Benedictus, dat de H. Stoel op het stuk van neutraliteit of interventie
de regering niet wilde doorkruisen. Deze uitspraak kwam bijzonder
opportuun omdat men zich in Duitsland beijverde de Vaticaanse kwestie weer op te rakelen met de bedoeling de breuk tussen het Vaticaan
en Italië tot schade voor Italië —9 te verwijden. De vredesboodschap
van paus Benedictus XV op 1 Augustus 1917 moge op een voor de
inter-Italiaanse verhoudingen ongeschikt moment zijn gekomen, zij
bleef buiten de directe politiek en het idee dat het Vaticaan moest wor-
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de scholen zou godsdienstonderwijs worden gegeven, de Katholieke
Actie zou vrijelijk haar activiteiten mogen ontplooien.
***
Daarmee waren de moeilijkheden niet verdwenen. Nog hetzelfde
jaar verklaarde de Duce, dat het Christendom slechts in stand had
kunnen blijven omdat het vanuit het Oosten naar Rome was gekomen.
In een toespraak voor studenten kwam de Paus tegen deze visie in
verzet en toen in 1931 Mussolini's campagne tegen de Katholieke Actie
werd ingezet — de een half millioen leden tellende organisatie was zeer
actief, terwijl toch de staat de opvoeding en jeugdvorming voor zich
bleef opeisen — antwoordde de Paus met de encycliek „Non abbiamo"
die een halt toeriep aan de droom van een Fascistisch-Katholieke Italiaanse Staat.
Tot 1938 was de houding van de Kerk tegenover het fascisme vrij
critiekloos en vele Italiaanse geestelijken waren met de fascistische
ideologie besmet. De afkondiging der rassenwetten echter in dat jaar
werd het begin van een openlijk conflict. Zeker Paus Pius XII kan niet
verweten worden het fascisme in bescherming te hebben genomen.
Herinnerd zij slechts aan zijn toespraken over een democratische wereldorde, aan zijn verdediging van Polen, aan de telegrammen aan
koningin Wilhelmina en koning Leopold, aan de ontvangst ten Vaticane van vele joden, aan zijn verwijten jegens Pétain, aan zijn weigering om Hitler's Bolsjevistenkruistocht te zegenen. Ook in de moeilijke
dagen van Rome's bezetting door de Duitsers ging van het Vaticaan
een morele kracht uit. Nenni was niet de enige die in het Vaticaan asyl
kreeg.
In het Verzet was de Volkspartij herboren onder de naam Democrazia Christiana (1943). Men was het erover eens, dat de nieuwe partij
de tradities van de Volkspartij moest voortzetten --- de partij moest er
een zijn „van het centrum, doch die links houdt" (de Gasperi) doch
het moderne Italië moest dichter dan in 1922 aan, de rand van een
katholieke staat gebracht worden. Wel echter moest een éénpartijstaat
worden vermeden en een katholieke dictatuur zou nooit mogen worden
uitgeoefend, zelfs niet als het electoraat dit zou wensen. Dit impliceerde
dus, dat men coalitievorming als een goed beschouwde en de na-oorlogse jaren zouden deze mening inderdaad in de practijk brengen. Van
groot belang voor de bewustwording van het katholieke volksdeel op
politiek terrein en voor het electoraal succes van de Democrazia Christiana tevens, werd de kanselboodschap van kardinaal Schuster —
aartsbisschop van Milaan op 28 October 1945 afgelegd. Hij verklaarde daarin, dat het de plicht van de geestelijkheid was zich te inter
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resseren in de binnenlandse politiek en dat het haar taak was het volk
dienaangaande te instrueren. Ver verwijderd was men dus nu van het
19e eeuwse „non licet". De afstand die het moderne Italië scheidt van
dat rond 1900 blijkt nergens zo duidelijk als op dit punt. Stond de Kerk
tegenover het eerste Risorgimento vijandig, voor het tweede Risorgimento kan juist het omgekeerde worden beweerd (voor de monarchie
geldt in beide gevallen juist het tegendeel!) . Hadden de katholieken in
1870 geheel met de Staat gebroken, thans besturen zij de natie en wel
op een wijze, die los staat van Baal en Kerk beide. Zo werd in het
moderne Italië een toenadering mogelijk tussen de politico-culturele en
de religieuse krachten waaraan het in het eerste Risorgimento zozeer
had ontbroken. Natuurlijk ontbreekt het in een dergelijke grote partij
als de Democrazia Christiana niet aan innerlijke spanningen. Voor de
syndicalistische vleugel onder Pastore kan de partij niet links genoeg
zijn; evenmin voor mensen als Gronchi, Fanfani en Taviani. Veel te
progressief is de partij daarentegen weer naar de mening van een
rechtervleugel onder Piccioni, jacini en de Martino. Van belang is ook
de achtergrond der partij: de Katholieke Actie, die één-derde van de op
de lijsten der partij prijkende namen mag stellen. Onder leiding van
prof. Gedda (in 1952 Veronese opgevolgd) wordt door de Katholieke
Actie de rechtse tendens in de partij versterkt. Haar onverzoenlijkheid
prikkelt de anti-katholieke trek van b.v. de liberalen; --- een trek die
nog een erfenis is uit het Risorgimento en welker doorwerking voor
Italië schadelijk zou zijn.
Aan de kracht van de Democrazia Christiana en — merkwaardigerwijze --- aan de hulp der communisten was het te danken, dat in de
nieuwe Italiaanse grondwet van 1 januari 1948 de artikelen konden
worden opgenomen betreffende de verhouding tussen de kerk en de
staat, artikelen die de uit het Verdrag van Lateranen geresulteerde
situatie continueerden. Art. 7 van d' Grondwet erkent dan ook het
katholicisme als enige staatsgodsdienst, stelt het katholiek godsdienstonderricht op lagere en middelbare scholen verplicht, verbiedt de echtscheiding en erkent het uitsluitend voor de kerkelijke autoriteit gesloten
huwelijk als rechtsgeldig. Een voor de Kerk minder gunstige bepaling
die echter nog geen onaangename consequenties heeft gehad — is
deze, dat het Vaticaan terzake van de benoeming van bisschoppen
overleg moet plegen met de landsregering. Te beweren — zoals wel
gedaan wordt dat op deze wijze de Italiaanse regering op de persoon
van een toekomstige Paus invloed kan uitoefenen, gaat echter ongetwijfeld te ver. Sinds 1946 prevaleerden trouwens in het kardinaalscollege de niet-Italianen voor het eerst.
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Hoewel het katholicisme de enige staatsgodsdienst is, wordt toch aan
andere godsdiensten volledige vrijheid gegeven. De laatste tijd echter
worden terzake enige klachten gehoord. Geen kerkgebouw mag n.l.
geopend worden zonder politievergunning en door talmen met de verstrekking van de verlenging daarvan moesten in 1952 22 protestantse
bedehuizen worden gesloten. De uitvoerende macht maakt vooral
bezwaar tegen wervende arbeid van de protestanten, minder tegen de
uitoefening van eredienst door gevestigde groepen. Nog niet 1% der
Italianen behoort echter tot een andere dan de katholieke kerk. Er zijn
± 100.000 protestanten, waaronder ruim 40.000 Waldenzen, evenals
de Methodisten en Baptisten in Noord- en Midden Italië gevestigd. Zij
mogen zelfs over een kwartier radiozendtijd per week beschikken. De
Lutherse kerk heeft centra in Milaan, Merano en Bolzano. De uit
Amerika gekomen Evangelische secten trachten vooral in Zuid-Italië
— waar de bewoners veel geëmigreerde familieleden in Amerika hebben — voet aan de grond te krijgen. Joden zijn er in Italië nog 48.000,
de weinige Grieks schismatieken en Mohammedanen zijn quantitatief
onbelangrijk.
Toen het communisme vanaf 1947 steeds meer zijn subversief karakter ging blootleggen, koos de Kerk moreel partij zoals zij het sinds 1938
tegen het fascisme had gedaan. De katholieke Italianen werd voorgehouden, dat stemmen op het communisme een moreel kwaad en zondig
was. Helaas was de lagere clerus veel fanatieker en dreigde zelfs op
eigen gelegenheid met eeuwige hellestraffen. Haar actie bij de jongste
verkiezingen Juni 1953 — was zelfs zo groot, dat men daartegen in
het parlement bezwaar maakte en enige geestelijken strafrechterlijk
werden beboet. Is een stellingname als die der lagere geestelijkheid te
veroordelen en zelfs schadelijk voor de zaak van het katholicisme als
religie, bezwaarlijk kan gesteld worden dat de katholieke kerk als
zodanig zich met de Italiaanse politiek zou bezighouden. Ook de Democrazia Christiana — het zij herhaald — is geen kerkelijke partij.

***

Onkerkelijkheid behoort in de leidende kringen van het Italiaanse
volk tot de goede manieren. Mannen achten kerkbezoek vaak beneden
hun waardigheid en vooral in de steden is het kerkbezoek bijzonder
slecht. Te Rome verzuimt 90% der katholieken de Zondagsmis. De
techniek der geboortebeperking is onder de katholieke algemeen verbreid: het geboortecijfer in noordelijk Italië — het is een niet algemeen
geweten feit — is een der laagste van Europa. Toch sluit dat alles niet
uit, dat Italië van de geest van het katholicisme is doortrokken. De
Kerk sluit zich bij vele aspecten van het Italiaanse leven aan; een
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Moraal en Wereldbevolking II
door PROF. MAG. L. JANSSENS

Bescherming van de gezondheid voor allen
E meest interessante bladzijden van de werken van J. de Castro
D
beschrijven het verband tussen gezondheid en levensstandaard.
Als geneesheer en specialist in diëetleer is hij een bij uitstek deskundige
om dat domein te onderzoeken. Hij vestigt er de aandacht op dat veel
typische ziekten (beriberi, pellagra, scorbut, kropgezwel, keratomalacie, rachitisme, ostéomalacie, enz. ), die men vroeger ten onrechte aan
het klimaat toeschreef, voortkomen uit een tekort aan proteïnen, vitaminen en minerale zouten in de voeding (maladies de carence) . Het is
dan ook duidelijk dat de demografische crisis in de arme landen niet op
de eerste plaats moet bevochten worden met geneeskundige zorgen,
maar door een politiek van voedselvoorziening, of beter, dat de voedselvoorziening de ziel is van de politiek op het gebied van hygiëne en
geneeskunde. Daar komt bij dat dit ook een noodzakelijke voorwaarde
is voor de economische vooruitgang van die volken. J. De Castro toont
zeer juist aan dat het fatalisme, het gemis aan initiatief, de zorgeloosheid, de zwaarmoedigheid en het tekort aan ambitie bij de ondervoede
volken niet moeten beschouwd worden als blijvende karaktertrekken,
die alle evolutie in de weg staan, maar als gevolgen van de honger, en
dat een degelijke voeding volstaat om die volken werkzaam, vooruitziend en ondernemend te maken. Dat alles wijst er nog eens op dat de
gezondheid een fundamenteel basisgoed is, zonder hetwelk een mens
niet eens zijn aanloop kan nemen naar een menswaardig bestaan.
De vooruitgang van de geneeskunde verlengt de gemiddelde levensduur en sommige ontdekkingen hebben daardoor een plotselinge invloed
op de bevolkingsaanwas. De toepassing van de vaccinatie deed het
sterftecijfer zo slinken, dat ze een der redenen was die Malthus er toe
brachten de vrees voor overbevolking uit te spreken. Het gebruik van
sulfamiden en penniciline heeft eveneens een gevoelige weerslag op het
sterftecijfer. Maar men kan zeggen dat in de ontwikkelde landen de
economische expansie geregeld een voorsprong had op de medische
evolutie, die zelf weer economische middelen veronderstelt. In de landen die zowel op economisch als op medisch gebied onderontwikkeld
zijn, kunnen de voornaamste medische hulpmiddelen veel sneller en
gemakkelijker ingevoerd worden dan een adequate economische ontwikkeling. Vandaar de geweldige demografische druk in sommige arme
landen, waar het geboortecijfer hoog is en thans de mortaliteit zeer
sterk vermindert dank zij de medische hulp, terwijl de economische
vooruitgang er geen gelijke tred mee houdt. Het probleem is b.v. zeer
ernstig en dringend in China, India en Pakistan.
De pessimisten beweren dat het voor de onderontwikkelde landen
onmogelijk is een voldoende peil van voeding en gezondheid te berei-
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ken zonder een radicale politiek van geboortebeperking. W. Vogt
schrijft onomwonden: „Wij ( Amerikanen) zijn bij machte om onze
voorwaarden op te leggen. We zouden onze hulp afhankelijk moeten
stellen van de uitvoering van nationale programma's, die er op gericht
zijn de bevolking te stabiliseren door een gewilde actie van de volken.
En waar we de honderden millioenen dollars van de Amerikaanse
belastingbetalers zo vrijgevig uitdelen, zouden we de zekerheid moeten
hebben dat een substantieel deel besteed wordt aan de aankoop van
anticonceptioneel materiaal en aan de opvoeding van de volken op dat
gebied. Even belangrijk als de vier vrijheden, waarvan we een toverwerking verwachten, is de vijfde: het prijsgeven van het ideaal van de
grote gezinnen. Zelfs de partiële verwezenlijking van de vier eerste
hangt veel sterker af van de laatste dan de meesten menen" 15) . Heel
wat specialisten in de bevolkingsvraagstukken zijn gewonnen voor het
neo-malthusianisme, vooral onder de Amerikanen en velen onder hen
hebben hoog aanzien en gezag in de internationale organisaties.
Inmiddels is de contraceptieve propaganda ingezet in verschillende
onderontwikkelde landen.
Onder de bescherming van de bezettende macht heeft Japan de meest
malthusiaanse wetgeving aangenomen van deze tijd. De regering voert
een intense propaganda om de anticonceptionele praktijken te verspreiden en heeft daartoe een instituut ingesteld, dat een informatieblad
uitgeeft over familieplanning. Pers, geïllustreerde weekbladen, radio en
zelfs cinema helpen mee om de contraceptieve methodes bekend te
maken. Het departement voor pharmaceutische vragen verzekert d e
officiële keuze van de noodzakelijke producten. Men heeft reeds moeten
toegeven dat die overvloedige propaganda onrustwekkende gevolgen
heeft op de moraliteit van de jeugd. Toch heeft de stichting van een
comité ter controlering van de geboorten-regeling in 1949 de beweging
nog versterkt. In 1950 telde men 145 eugenetische klinieken. De wet
laat vruchtafdrijving toe in economisch zwakke gezinnen en de sterilisatie werd uitgebreid tot steeds meer gevallen. In 1950 bedroeg het
getal officieel verwekte vruchtafdrijvingen 486.590, nl. 20,6% van het
totaal der geboorten, zonder nog te gewagen van de geheime vruchtafdrijving die zeer veelvuldig schijnt 16 ) . Voor het jaar 1952 spreekt A.
Sauvy zelfs van meer dan 700.000.
Terwijl in Japan het neomalthusianisme bevorderd wordt met instemming, — om niet meer te zeggen, — van de bezettende overheid, heeft
India zelfs een beroep gedaan op de Uno. Nehroe heeft zich openlijk
uitgesproken voor de anticonceptionele methodes en officiële steun
heeft niet ontbroken aan de Algemene Conferenties van India in verband met de familieplanning (1951 en 1952) . Op het verzoek van India
om technische hulp heeft de OMS geantwoord met Abraham Stone te
zenden als deskundig raadgever. Deze kwam in India aan op 31 October 1951. Volgens officiële berichten had zijn zending enkel tot doel de
methode van het rythme, ni. de periodieke onthouding te bevorderen.
.

.

15) W. Vogt, La faim du monde. Parijs, 1950, blz. 264.
18) J. Robin, Le problème démographique au Japon, in Population; 6 (1951), blz.
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wereld niet zouden verbonden zijn in een werkelijke internationale verantwoordelijkheid, maar wel in de zin dat de landen zeer sterk van
elkaar verschillen in toestanden en mogelijkheden en dus de problemen
voor elk volk speciaal moeten aangevat worden. Welnu, het is een feit
dat de specialisten die het vraagstuk concreet beschouwen volgens de
reeële elementen van elke streek eerder optimistisch zijn.
2. In ieder geval moeten de oplossingen geïnspireerd zijn door een
onkreukbare eerbied voor het menselijk leven. Het is b.v. wraakroepend
dat onder Amerikaanse bescherming massale vruchtafdrijvingen gepleegd worden in Japan. We kunnen enkel huiveren voor een toekomst,
die men meent te beveiligen met honderdduizenden moorden. Wat is er
nog te verwachten als de eerbied voor het leven van menselijke personen ongenadig wordt neergehaald? Een volk voedt men slechts op als
men het leert inzien dat het menselijk individu bestaat va_ n het ogenblik
van de bevruchting af en dat het een echte moord is het leven, dat zich
normaal en natuurlijk ontwikkelt naar de volwassenheid, in de kiem te
smoren. Het moment is gekomen waarop de onderontwikkelde volken
onweerstaanbaar hun ontvoogding bereiken en door hun sterke vitaliteit
uitgroeien tot een wereldmacht: we zouden wel onnozel zijn te menen
dat die volken in de nabije toekomst onze levens zullen eerbiedigen, als
men hen er onder morele dwang toe brengt hun eigen groeiend leven,
dat hun het meest lief moet zijn, harteloos te vernietigen. De kolonisatie
heeft reeds genoeg onrecht gesticht dat zich nu begint te wreken, zonder dat men er thans nog gruwelen aan moet toevoegen die eens vergelding zullen eisen. De afrekening zal nu reeds zwaar genoeg zijn!
3. Als men het niet eens meer ernstig neemt met het leven, kan het
ons niet verwonderen dat men nog veel luchthartiger omspringt met
neomalthusiaanse praktijken. Abraham Stone, — op wie de OMS haar
verwachtingen gebouwd heeft in verband met de demografische problemen van India, — ziet in birth control enkel een middel om rationeel de
natuurwetten te beheersen in dienst van het menselijk welzijn, zoals
ook bliksemafleiders en andere hulpmiddelen van de menselijke beschaving de natuurkrachten controleren. De voortplanting, zo beweert hij,
moet losgemaakt worden van de andere waarden in het geslachtelijk
verkeer tussen man en vrouw. De mens heeft technieken gevonden om
die dissociatie te verzekeren. Dat is volgens hem niet een kwestie van
morele orde. Het komt er enkel op aan in de lange rij van de beschikbare middelen, — die hij met hun voor- en nadelen beschrijft, — die
praktijken te vinden die op physisch, psychologisch en esthetisch (!)
. 19 ).
gebied de beste waarborgen bieden
Het is waar dat de technische vooruitgang een onderdeel is van cultuur en beschaving. Maar het is evenzeer waar dat het gebruik van de
techniek, zoals trouwens van alle dingen, enkel menswaardig is, als het
overeenstemt met de eisen van de moraal. Welnu, de morele problemen
van het echtelijk leven vinden enkel een adequate en fijnzinnige oplossing als men uitgaat van de onscheidbare verbondenheid van de ver18) F. Perroux, op. cit., blz. 204-205.
19) A. Stone, A marriage manual. A practical guide-book to sex and marriage,
New York, 1952, blz. 99-135.
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schillende doeleinden van het huwelijk, nl. van het onverbreekbaar verband tussen voortplanting, opvoeding, wederzijdse liefde. Dat totale
doel is de norm van het echtelijk leven in al zijn uitingen, dus ook in
zijn geslachtelijke aspecten. De echtelieden mogen geen enkele daad
stellen, die door haar wezen zelf (door de wijze waarop ze gesteld
wordt) een van die doeleinden uitsluit. Daarom heef t - Pius XII de artificiële bevruchting veroordeeld, in zover ze de geslachtsdaad vervangt
door de techniek: de voortplanting mag niet gescheiden worden van de
wederzijdse liefde en dus ook niet van de geslachtsdaad, die de uiting
van die liefde is. Als in bepaalde omstandigheden de geslachtsdaad
physisch of psychologisch nadelig is voor een van de gehuwden en toch
door de andere partij wordt geëist, zeggen we dat ze moreel de plicht
van delicate en sparende liefde schendt, ook al zou ze gesteld worden
overeenkomstig de eisen van de vruchtbaarheid. In dezelfde zin druisen
de anticonceptionele praktijken in tegen de moraal, omdat de geslachtsdaad als uiting van liefde door de wijze waarop de daad gesteld wordt
(de industria humana) afgekeerd wordt van het andere doel dat de
voortplanting is. Het geslachtelijk verkeer heeft als objectieve en natuurlijke zin tevens en uit zichzelf te zijn een daad van liefde en van
vruchtbaarheid. Als men door zijn handelwijze zelf die wezenlijke betekenis schendt, handelt men immoreel. Wie de onverbreekbare verbonr
denheid van de verschillende doeleinden van het huwelijk prijsgeeft,
berooft het echtelijk verbond van zijn menselijke waarde. Waar men de
techniek misbruikt om het sexueel genot te scheiden van de plicht van
vruchtbaarheid, verstikt men in een egoïstische en hedonistische houding, die de dood betekent van de belangeloze en duurzame liefde: de
landen van de contraceptie zijn ook de landen van de echtscheidingen.
We moeten voorkomen dat de materiële ellende van de arme volken
nog verzwaard wordt door een morele, die zowel op demografisch als
op zedelijk gebied zal zijn: la marche à la mort (A. Sauvy) .
„De overheid heeft het recht en de plicht de verspreiding van neomalthusiaanse leerstellingen en de propaganda van anticonceptionele
praktijken te verhinderen. Ze heeft het recht en de plicht de actieve
medewerking tot neomalthusiaanse praktijken te bestraffen, de handel
in anticonceptionele producten en instrumenten te verbieden" 2°). Als
dat waar is voor het staatsgezag, dan geldt het a fortiori voor het gezag
dat in de internationale gemeenschap het eerst e n het meest verantwoordelijk is tegenover de armste en minst gevorderde volken. We
moeten dan ook de kranige houding toejuichen van sommige katholieke
leden van de Lino die, door hun optreden tegen het neomalthusiaanse
streven, trachten te voorkomen dat het gezag, dat moet dingen naar de
eerbied en de verering van alle volken, zich zou verlagen door immorele
praktijken te begunstigen. De katholieken moeten op dat gebied Buide
lij ke voorwaarden stellen, waarvan ze hun medewerking afhankelijk
maken. Het is goed dat de OMS heeft moeten toegeven dat haar
bestaan zelf op het spel staat, als ze zich inlaat met anticonceptionele
propaganda en de katholieken daarbij en bloc dreigen heen te gaan.
20) C ode Social. Esquisse de la doctrine sociale catholique. Brussel, 1950, blz. 34.
16
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4. Het is een feit dat de geweldige aangroei van de bevolking zwaar
weegt op landen zoals Japan en b.v. in India en China een sterke en
snelle stijging eist van de economische ontwikkeling, om in de meest
elementaire behoeften te voorzien, om niet te spreken van een hogere
levensstandaard. Men kan daar de economische indicatie inroepen voor
een geboorteregeling, die niet indruist tegen de moraal. Maar hoe?
J. de Castro antwoordt dat het eerste en beste middel is: het bestrijden van de ondervoeding. De chronische honger, zo beweert hij, verhoogt bij de volken het geboortecijfer. Om die stelling te bewijzen,
roept hij eerst psychologische motieven in: psychologisch drijft de
chronische honger de sexuele functie op als een mechanisme van emotionele compensatie. Maar hij legt vooral de nadruk op het physiologisch verband tussen honger en vruchtbaarheid. Naargelang het gehalte van proteïnen in de voeding stijgt, vermindert de vruchtbaarheid.
Hij tracht wetenschappelijk het mechanisme te bepalen, waardoor de
correlatie tussen het tekort aan proteïnen en de verhoging van de nataliteit verwerkelijkt wordt 21 ) . Is het metabolisme van de proteïnen wel
voldoende bekend om die conclusie te staven? Het zou de moeite lonen
dit vraagstuk in zijn psychologische en physiologische aspecten van
nabij te bestuderen. Inmiddels zijn de statistieken sprekend genoeg 22 )
. om het feit vast te stellen. De Romeinen hadden gelijk waar ze degenen
die steeds van hongerlonen moesten leven proletarii (vruchtbaren)
noemden en er steekt een fundamentele waarheid in het Oosters spreekwoord: de tafel van de arme is mager, maar het bed van de armoede is
vruchtbaar. Wat nog eens de nadruk legt op de primordiale noodzakelijkheid van economische hulp, om de bevolkingsvraagstukken bij de
arme volken te helpen oplossen. Men heeft terecht gezegd dat de neomalthusiaanse oplossing is: une solution paresseuse et immorale.
Maar het probleem is niet alleen van economische aard, het vertoont
eveneens sociale aspecten. Zo zou b.v. in India een waardig statuut
voor de vrouw een werkelijke invloed hebben op het demografisch terrein. Het is een feit dat 50% van de vrouwen in India huwen beneden
de 15 jaar. Veel vrouwen bezwijken in die jeugdige leeftijd onder de
lasten van het moederschap, voor de overblijvende betekent het al te
vroege huwelijk een lange periode van vruchtbaarheid. Vooral door de
hoge sterfte onder de vrouwen wordt het evenwicht verbroken tussen
het getal mannen en vrouwen, wat meebrengt dat de huwbare mannen
steeds met jongere meisjes trouwen. Daarbij komt nog dat de wetgeving
aan de weduwen verbiedt opnieuw te huwen, terwijl de weduwnaars
dat wel mogen en dus door hun nieuw huwelijk nog eens de huwbare
leeftijd van de meisjes naar beneden drukken 23 ) . De oplossing moet
hier komen van een sociale opgang, waarin de persoonlijke waardigheid
van de vrouw tot volle gelding komt en de wetgeving krachtens een
redelijke bescherming van de gezondheid het huwelijk uitstelt tot een
leeftijd, waarop de vrouw er de zending van kan dragen.
21) T.

d e Castro, Géopolitique de la faim. blz. 90-93 en 181.

22) Ibid.. blz. 93.

23) S. Chandrassekku, op. cit., blz. 14, 19 .-23.
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Pius XII heeft in een zeer bekende toespraak 24) gehandeld over een
geboorteregeling, die met Gods wet verenigbaar is en dus niets te
maken heeft met de anticonceptionele geboortebeperking. Het gaat nl.
over de periodieke onthouding, waarin het geslachtelijk verkeer in het
huwelijk beperkt wordt tot de onvruchtbare dagen, tot de perioden van
agenesis. De daad wordt in die dagen gesteld zoals het behoort, zonder
haar eigen aard en haar wezen te schenden. Dus gebeurt er door de
manier van handelen zelf niets tegen de voortplanting, in tegenstelling
met de neomalthusiaanse praktijken die de huwelijksdaad zelf verminken. De vraag is: mogen de echtelieden hun geslachtelijke gemeenschap
tot die onvruchtbare perioden beperken? Kan die gezindheid gerechtvaardigd zijn? Het gaat hier dus om de innerlijke houding, de motieven.
Welnu, aldus de paus, er kunnen gezonde motieven voorhanden zijn
om de periodieke onthouding te rechtvaardigen en hij citeert expliciet
de redenen of indicaties van sociale, economische, medische en eugenetische aard. Het is duidelijk dat die redenen grenzen kunnen stellen aan
de voortplanting en dat die grenzen juist voortkomen uit de onafscheid-

bare verbondenheid van de verschillende doeleinden van het huwelijk.
Edelmoedige vruchtbaarheid betekent zoveel kinderen als mogelijk is,
rekening gehouden met de eisen van de opvoeding en van de echtelijke
liefde. Op de eerste plaats kan de vruchtbaarheid begrensd worden
krachtens de eisen van de wederzijdse liefde. Het zou een dwaling en
een onrecht zijn, aldus de paus, een ja op te leggen of aan te raden,
indien volgens het beproefd oordeel van de geneeskunde een absoluut
neen gevergd wordt, nl. de uitsluiting van een nieuwe zwangerschap.
Het zou tegen de rechtvaardigheid zijn, n.l, tegen de meest essentiële
eisen van de liefde, als de man door een nieuwe zwangerschap het
leven van zijn vrouw werkelijk op het spel zou zetten. De medische
indicatie voor de periodieke onthouding kan dus gelden krachtens de
plichten van wederzijdse liefde. Maar de voortplanting mag evenmin
gescheiden worden van de eisen van de opvoeding. In dat verband kan
de eugenetische indicatie ingeroepen worden om de periodieke onthouding te wettigen: de geboorte van abnormale kinderen kan voor de
ouders grote moeilijkheden meebrengen in het verzekeren van hun
onderhoud, hun opleiding en hun toekomst. Maar hier geldt vooral de
sociale en de economische indicatie. De opvoeding veronderstelt voeding, kleding, huisvesting, enz. en dat alles hangt noodzakelijk af van
economische middelen en sociale voorwaarden. Die redenen kunnen
dus ingeroepen worden door de ouders die, ondanks hun edelmoedige
gezindheid tegenover het leven, niet over de nodige middelen beschikken om aan een groter aantal kinderen een menswaardig onderhoud en
een gezonde opvoeding te geven. Dat gemis aan basisgoederen weegt
op de arme gezinnen, vooral in de arme landen. De paus dacht ongetwijfeld aan hun toestand, toen hij zei dat de geboorteregeling ruime
grenzen toelaat en dat men mag hopen dat de wetenschap voor de
geoorloofde periodieke onthouding een zekere basis zal vinden 25 ).
24) Pius XII,
25) Pius XII,

Toespraak tot de verloskundigen (29 October 1951) .
Toespraak tot het Fronte della famiglia (29 November 1951) .
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Persoon lijke ontwikkeling voor allen op natuurlijk en
bovennatuurlijk plan 28 )
De Unesco, — de organisatie van de verenigde volken voor opvoeding, wetenschap en cultuur, — ontplooit thans een ruime activiteit op
het gebied van de basisopvoeding (fundamental education) . Het gaat
er om aan kinderen en volwassenen die van alle onderwijs verstoken
bleven, de elementen te geven van een algemene vorming, onmisbaar
om de problemen van het eigen milieu te leren begrijpen, om inzicht te
krijgen in hun individuele en burgerlijke plichten en om daadwerkelijk
deel te kunnen nemen in de economische en sociale ontwikkeling van
de gemeenschap waartoe ze behoren. Deze algemene vorming wordt
beschouwd als een onmisbare voorwaarde, voor een doeltreffende hulp
op economisch, sociaal en hygiënisch plan. Deze basisopvoeding zal
meer dan de helft van de wereldbevolking moeten bereiken, verspreid
over de onderontwikkelde gebieden van Azië, Afrika en Latijns Amerika.
De Unesco heeft reeds heel wat initiatieven genomen op het gebied
van de basisopvoeding. Ze beschikt over een centrum (centre d'inf ormation) , waarin nuttige inlichtingen worden verzameld en een documentatie wordt aangelegd. Ze zendt specialisten uit (missions d'éducateurs) , waaronder sommigen (missions d'enquête) ter plaatse de noden
gaan onderzoeken en aangepaste plannen ontwerpen, terwijl anderen
(mission de conseil) de regeringen helpen om de methodes van de
basisopvoeding toe te passen. Ze werkt vooral aan de uitbouw van
regionale centra, zes zijn er ontworpen, --- van waaruit de basisopvoeding over de wereld zal verspreid worden. Die regionale centra
dienen voornamelijk voor de vorming van onderwijzend personeel, dat
dan verder in de verschillende landen nationale centra, kweekscholen, — zal oprichten waar leerkrachten gevormd worden voor de
basisopvoeding. Het eerste centrum werkt in Mexico sinds 1951. Einde
1952 telde het 98 leerlingen uit 16 landen van Zuid Amerika. Het
tweede ontstond in Januari 1953 bij Cairo. Het heeft reeds 50 leerlingen uit 6 verschillende landen.
omvat tal van
dus ook de basisopvoeding,
De opvoeding,
godsdienstige, zedelijke en culturele aspecten. Opvoeding is een kwestie
van levensbeschouwing. Het is dan ook noodzakelijk ze te organiseren
volgens de eisen van het ideologisch pluralisme. Met andere woorden,
men moet de vrijheid van de gewetens eerbiedigen en de rechten
erkennen van het vrij initiatief van enkelingen en groepen.
Wie ziet niet in dat de activiteit van de Unesco op het plan van de
basisopvoeding een onberekenbare weerslag kan hebben op onze katholieke missionering? Voor de missieactie is de opvoeding van essentieel
summa cura, schrijft Pius XII in zijn Encycliek Evangelii
belang,
Praecones. Volgens de statistieken van 1952 hebben onze missies meer
26 ) G. Zeegers en C. Thoen, Soziographische Forschung in die Missionierung,
Utrecht, 1953; F. Op de Coul et G. Zeegers, La problématique generale et speciale
de l'enseignement catholique dans les pays missionnaires (Note dactylographiée de
1'office international de 1'enseignement catholique, La Haye) ; G. Zeegers, De Unesco
en de missie (rede gehouden op de missiologische week te Nijmegen, April 1953).
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dan 41.000 lagere scholen met ongeveer 4 millioen leerlingen, zonder
nog te gewagen van de initiatieven op het gebied van middelbaar, professioneel en hoger onderwijs. Reeds lang voor het ontstaan van de
Unesco hebben onze missies zich zware offers getroost om de basisopvoeding te bevorderen e n zelfs om aan de inboorlingen een zo volledig mogelijk onderwijs te verschaffen. Het zou een onrecht zijn als de
Unesco geen rekening hield met dat bestaande initiatief en de missies
niet zou erkennen, eerbiedigen en steunen als belangrijke instellingen
van basisopvoeding bij de onderontwikkelde volken. Dank zij de tussenkomst van het „Centre International Catholique de Coordination
auprès de l'Unesco" en van de permanente vertegenwoordiger van het
Vaticaan bij de Unesco, heeft dit organisme de missies dan ook erkend
als organisaties die werkzaam zijn in de basisopvoeding en zijn bereidschap tot samenwerking uitgesproken.
De vruchtbaarheid van die samenwerking zal grotendeels afhangen
van de houding en van het aandeel van onze intellectuele leken. De rol
van de Unesco, zoals die van elke organisatie, moet suppletoir zijn ten
aanzien van de bestaande initiatieven: onze katholieken moeten die
aanvullende taak aanvaarden en gebruiken om het documentatiemateriaal van de Unesco ook in dienst te stellen van onze missieactie. De
Unesco is essentieel een intergouvernementeel orgaan: wij moeten van
onze regeringen eisen dat een billijk aantal katholieken bij de Unesco
zal gedelegeerd worden, dat we degelijk vertegenwoordigd zullen zijn
in de uitvoerende raad en vaste plaatsen bezetten in het secretariaat.
Tevens moeten we waken over het gebruik van de financiële hulpmiddelen die de Unesco toevloeien uit bijdragen van de regeringen en eisen
dat de verdelende rechtvaardigheid zal geëerbiedigd worden, ook ten
overstaan van onze missies. Eindelijk moeten we katholieke specialisten
vormen, die een plaats kunnen innemen in de „missions d'éducateurs"
van de Unesco bij de regeringen van de onderontwikkelde landen.
Hier zijn zeer zware en zeer dringende problemen aan de orde. Voor
de eerste maal in de geschiedenis ontwaakt het bewustzijn van de
universaliteit van economische, hygiënische en culturele vraagstukken
en vindt dat bewustzijn in de instellingen van de Lino actiemiddelen op
wereldplan. De Kerk, die universeel is in haar wezen en in haar zending, daar ze aan alle volken de gaven van Gods leven moet meedelen,
ontmoet voor de eerste maal sinds haar ontstaan een van haar onafhankelijke organisatie die, krachtens het bewustzijn van haar universele
taak, aan alle volken de onmisbare basisgoederen wil brengen. De aard
en de gevolgen van die ontmoeting zullen beslissend zijn voor de toekomst van de mensheid. Het zal hoofdzakelijk van de activiteit van onze
intellectuele leken afhangen of die ontmoeting voor de Kerk tijdig,
weldadig en vruchtbaar zal zijn. Was het niet een beschikking van de
Voorzienigheid dat de laatste pausen zozeer de nadruk hebben gelegd
op de onvervangbare taak van de leken in het apostolaat van de Kerk?
Het was hoog tijd dat de leken hun zending bewust werden, want
thans slaat het uur, --- venit hora, --- van het lekenapostolaat op
wereldplan.
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Mauriac ook. Bij mij
zei Mauriac bij het aanvaarden van de Nobelprijs 1952 0-bij mij is de kindsheid het verloren paradijs en de inleiding tot het mysterie van het
kwaad.
Het oordeel over een boek of een genre hangt vaak alleen maar af van r nu
algemener geformuleerd — de functie die men aan de literatuur toekent. Wie de
verstrooiing hoger waardeert dan het levensprobleem, kiest wellicht detectives. Men
kieze inderdaad zijn eigen boek en hoede zich er slechts voor zijn eigen smaak op te
dringen aan anderen.
Is er dan geen objectief criterium? Ik meen, dat deze vraag niet anders te beantwoorden is dan zo: elk boek roept zijn eigen norm op, elke schrijver oordeelt mét zijn
boek Over zijn boek.
Een vergelijking moge dit verduidelijken. Mauriac haalt het in Het Snertjong wel
en Ouwendijk in Van Job tot Job niet. Ogenschijnlijk hebben deze boeken weinig met
elkaar te maken. Slechts dit hebben ze gemeen, dat de stof van beide werken stellig
even naargeestig genoemd mag worden. Om een diepe reden staan ze echter zo ver
van elkaar.
Het Snertjong is het niet-verlangde kind van een in haar ijdelheid teleurgestelde en
verbitterde vrouw, getrouwd met een man, om diens adellijke titel, een onnozele,
gedegenereerde baron. Het kind zelf is lelijk, vies en achterlijk. Verder behoren tot
dit „gezin" Guillou's grootmoeder, de gemene, oude mevrouw De Cernès en een
Oostenrijkse dienstmeid, van wie Guillou weinig te verwachten maar ook weinig te
vrezen heeft, omdat ze met de vader complotteren tegen de moeder. Neen, er valt
voor zo'n jongen niet veel van het leven te verwachten. Hij droomt dan ook niet van
het geluk. Hij heeft slechts verbijsterende nachtmerries. Het hoogste wat hij kan
bereiken is een betrekkelijke veiligheid bij zijn vader, grootmoeder of Fraulein. Buiten
die betrekkelijke rust bestaat er weinig voor hem. Van God weet hij alleen, dat Hij er
niet meer is, sinds de huiskapel gesloten is.
Die veiligheid komt in een critiek stadium, als zijn moeder van de dorpsonderwijzer
gedaan krijgt, dat die Guillou zal bijwerken. Zijn angst stijgt ten top, want de „rode"

schoolmeester is in zijn verbeelding een menseneter geworden. Hij wordt er nochtans
door zijn moeder heengesleept. En dan gebeurt in het leven van Guillou het wonder.
De onderwijzer is niet alleen geen menseneter, hij is daarentegen aardig, hij laat
Guillou voorlezen; ze praten over „het geheimzinnige eiland" en Cyrus Smith en de
ongelukkige man die daar gevonden wordt. Voor het eerst in zijn leven vermoedt
Guillou het geluk; voor het eerst gaat zijn hart open, maar het vervolg is niet minder
dan een catastrofe.
Reeds na de eerste avond komt de onderwijzer tot het inzicht, dat hij de klassenstrijd aan het verraden is door les te geven aan het adellijke snertjong. Hij schrijft
dientengevolge een brief om er een eind aan te maken. Na de scene, door dit briefje
veroorzaakt, vlucht Galéas, de vader, met Guillou naar het kerkhof. Guillou huilt.
Hij dwaalt van het kerkhof weg naar de rivier toe. Hij loopt in het water. Kinderen,
die dood zijn, worden als engelen en hun gezicht is schoon en stralend, heeft zijn
moeder hem eens gezegd. Zijn onnozele vader gaat hem zoeken; ook hij is niet meer
opgewassen tegen de marteling; hij volgt Guillou over de vochtige grenzen van het
rijk, waar de moeder, waar de echtgenote, hen niet meer zal kwellen.

Van Job tot Job van Dick Ouwendijk geeft een deel van het levensverhaal van een
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zestal mannen en vrouwen, vrienden en vijanden, in een Hollandse stad vóór en na
1940: Sebastiaan Begheijn, die uit zelfoverschatting nooit zich zelf kan worden en
eindigt als zelfmoordenaar; Christine Persijn, zijn aanvankelijke geliefde, die uit
geprikkeldheid en leegte zich uitlevert aan de schilder Simon Rock; deze Rock, een
cynische speler met alles; Ignaas Duun, een warhoofd, dat N.S.B.-er wordt en dienst
neemt in het Duitse leger; zijn tegenvoeter, de jood Eli Haskorn, die zich laat grijpen,
omdat hij wil lijden voor de groep, liever dan vluchten; en tenslotte: Philip Martijn,
de katholieke advocaat, de schakel tussen de anderen, wiens leven eigenlijk de zin
van het leven der anderen moet verhelderen.
Het wonderlijke nu in de kleine roman van Mauriac is, dat hij aan het lelijke, vieze
en domme jongetje een zuiverheid heeft gegeven, zo teer, dat ze stuk schrijnt tegen
de dwaze en misdadige volwassenheid zijner omgeving, daarmee dan zijn boven
aangehaalde intentie volledig vervullend. Over die omgeving zelf oordeelt Mauriac
niet; de ijdele moeder, de onnozele vader, de erfelijk belaste grootmoeder, de eerzuchtige schoolmeester en zijn berekenende vrouw, zij delen alle in de intense
deernis van hun schepper. Zij zijn bedorven natuur, maar ergens moet in hen een
menselijkheid aanwezig zijn, die hun recht geeft op medelijden, een medelijden dat hen
misschien weer redt, zoals het de schoolmeester redden zal.
Ouwendijk daarentegen vervult de intentie van zijn boek niet. Van Job tot Job kan
moeilijk iets anders betekenen, dan dat de mens zijn niet-waardig-zijn voor God
erkent en aanvaardt, waarmee zijn droefheid vreugde worden kan, of, dat aan
degenen, die niets bezitten alles zal worden ontnomen. Tegen de laatste mogelijkheid
van interpretatie verzet zich het gehele boek met name in de figuur van Philip
Martijn. Naar hem worden de levens der anderen heengebogen. In hem had de
zinnelijke Job de religieuze Job kunnen ontmoeten. Maar op die beslissende plaats is
het boek zwak. In de keuze om van de christelijke droefheid, de werkelijke gelijkheid
van ons allen, een vreugde te maken of die droefheid in zich om hals te brengen en
te vervangen door de harde en schaamteloze vrolijkheid van een hoogmoedig mens,
die de aap of de hond wil spelen, in die keuze faalt Philip Martijn ten overstaan
van de anderen. Simon Rock slaagt in de schaamteloosheid, zij het wat programmatisch, Martijn slaagt niet in de vreugde. Daarmee blijft de intentie van het boek
onvervuld.
Elke kunstvorm is een schepping, een her-schepping, een bouwen met de elementen
ener (de echte) werkelijkheid van een andere (een echtere, diepere) realiteit. Zo'n
herschepping is uiteraard ook een bevrijding. Mauriac nu bereikt die scheppende
bevrijding op de hoogte, waarop hij zich als kunstenaar begaf; Ouwendijk bereikte
die bevrijding niet; hij is blijven steken in de stof; zijn creatieve ontmoeting is niet tot
in het hart van zijn sujetten doorgedrongen; hij kwelt het wezen van zijn mensen
zonder ze (artistiek) te verlossen.
We hebben deze twee boeken ook gekozen om te komen in het hart der kwestie,
waarop het motto van Faulkner reeds zinspeelde en waar ook de geciteerde kroniekschrijver op doelde. Die kwestie is het verschijnsel van het literaire „miserabilisme".
Er is een tijd geweest, dat de muze te kort werd gedaan uit overdreven en onverantwoorde versieringslust. Die lust tot versieren schijnt andere dan literaire wegen
gezocht te hebben. Het getrouwe woordpaar kunst en schoonheid scheidde. Op dit
ogenblik kan men vaststellen, dat er bijna geen belletrie meer bestaat. Kunst en
naargeestigheid vormen het nieuwe koppel.
De roman- en dramakunst zijn zeer dicht gaan aanleunen tegen de filosofie. Ieder-
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een kent als voorbeelden Sartre, Camuz en Marcel, die zowel dramatiserende filosofen
als filosofische dramaturgen zijn. Afhankelijk van deze scholen, maar zeker ook onafhankelijk er van, zijn de romanschrijvers een soort fenomenologen geworden, die de
levensverschijnselen observeren en daarna in een soort verhalende systematiek te
samen brengen. Daarmee leunt de roman ook innig aan bij de wetenschappelijke
psychologie en psychiatrie en haar bijzondere belangstelling: het onderbewuste en de
sexualiteit. Maar hetgeen voor de wetenschap al gevaarlijk, zij het onontbeerlijk is,
moet voor de schrijver catastrofaal worden: het specialisme namelijk, dat levensverschijnselen uit hun samenhang isoleert en zo het leven als mysterie ontkracht. Dan
wordt de muze geweld aangedaan, en ik weet niet of het wel minder erg is dan het
eerste. Nogmaals wil ik de aandacht vragen voor het essentiële verschil in artisticiteit,
dat reeds boven is ter sprake gekomen, nu echter meer in verband met het zgn.
miserabilisme.
Wie het werk van twee jonge auteurs, Jan Blokker en Harry Mulisch, vergelijkt,
respectievelijk Bij Dag en Ontij en Chantage op het Leven zal bij veel overeenkomsten
of vergelijkbaarheden een wezenlijk verschil voelen.
Jan Blokker's boek laat ons de levens meeleven van een aantal bewoners van een
Amsterdams grachtenhuis na de laatste oorlog. Levens die voor het grootste deel
gedreven worden door ignobele driften. We zouden niet durven beweren dat het
pornografisch is, maar het boek mist alles van een schepping, zelfs indien toegegeven
mag worden, dat het een getuigenis van het leven is, zoals dat in onze samenleving
kan ontredderd raken. De fenomenen van het driftleven, zoals Blokker die geeft,
brengen niets nieuws, zelfs al zou de verbeelding van de lezer' zich er nooit mee
bezig gehouden hebben. Deze fenomenen, waarvan we weten en erkennen dat ze tot
de misère van de mens behoren, vinden nergens de herscheppende bevrijding, die ze
tot de grandeur van dezelfde mens zou kunnen „umwerten".
Buytendijk noemt als criterium van Dostojevsky's scheppende verbeelding: „ .... de
kruistocht, de moeizame strijd om het heilige land, dat achter alle woestijnen van
troosteloze verlatenheid in elk mensenhart bestaat als de plaats, waar Christus altijd
weer opnieuw tot de vrijwillig gestelde zuiverheid der menselijke werkelijkheid in de
wereld treedt, elke zonde verzoent in de solidariteit van Zijn offer". Dat is geen
kwestie van geloof alleen, ook van historische werkelijkheid, van concrete mogelijkheid. Elk waarachtig kunstenaar moet er op stoten als laatste en diepste mogelijkheid.
Harry Mulisch' prozabundel Chantage op het Leven bevat twee verhalen. Het
eerste is min of meer experimenteel proza, waar ik het mijne niet van heb. Het tweede,
het titelverhaal, vertelt de geschiedenis van een commensaal en diens naaste omgeving. Te zeggen dat het eerste verhaal sterk beïnvloed is door Vestdijk en het tweede
door Van het Reve en het geheel als een Simonisme te classeren, is maar een halve
waarheid en daarmee wellicht een volledige miskenning. Mulisch is in andere zin
oorspronkelijk: zijn verhaal heeft een hart. Dat hart klopt weliswaar onregelmatig en
de Hop van dat hart is soms tot onverstaanbaarheid toe bizar, r-- maar het is onder
de druk van dit hart, dat het leven enige van zijn geheimen prijs geeft. Zijn Chantage
is geen literair grapje of een cynisch woordenspel. Hij observeert niet alleen, hij
parasiteert niet op de werkelijkheid, hij „ontmoet" ook het leven, dat wil zeggen: hij
houdt er van en daarmee stijgt hij boven het „miserabilisme" uit. Althans bij momenten. Want de lezer krijgt toch heel wat naarheid te verwerken. Het is niet ze erg,
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het is misschien zelfs onvermijdelijk, want de nare aspecten van het leven zijn niet
alleen talrijk en duidelijk, ze schreeuwen ook om artistieke bevrijding.
Wat het ingewikkelder maakt, is dat deze naarheid méér en belangrijker is dan
waarvoor ze bij veel schrijvers en misschien zelfs bij Mulisch doorgaat. Niets in het
leven van een mens is alléén maar naar; van een naar mens te houden betekent meteen
die mens veranderen. Deze metamorfose door het hart ontbreekt te zeer, ook bij
Mulisch, dan dat het geen ernstige onvoldaanheid te weeg brengt. Hij loopt gevaar
te veel „specialist" te worden om de volheid van het leven te kunnen herschrijven
als vervuldheid van het leven.
De speurtocht naar de zin van het leven, die de inzet is van bijna de hele hedendaagse literaire kunst, mag zich niet beperken tot alleen maar zichtbare en voelbare
functies, die slechts een taak hebben in het geheel. Het lijkt er nochtans op dat de
analyse der verschijnselen zich noodlottig beperkt tot de zenuwbanen. Dat is te
mager voor een herschapen werkelijkheid, voor een artistieke synthese. Geen kracht
schijnt sterker voor zingeving voorbestemd dan de barmhartigheid, waarvan ook
Mulisch getuigt.
Het antwoord op de vraag, of het miserabilisme van de hedendaagse letteren zin
heeft, zou ik afhankelijk willen stellen van het antwoord op de vraag naar de artisticiteit er van. Waarbij dan onder artisticiteit veel meer dient te worden verstaan dan
een esthetica der uitwendige vormen. Indien vorm en inhoud als onontwarbare eenheid dat scheppende bevrijdingsmoment kennen, waarover we gesproken hebben, dan
heeft het miserabilisme inmiddels de zin gekregen van een misericordia.
In het Juni-nummer 1953 van Dietsche Warande en Belfort heeft Bert Ranke in
zijn Oratio pro Claus het probleem van de naargeestigheid en de artisticiteit ook aan
de orde gesteld in polemiek met Urbain van de Voorde. Ik haal uit Ranke's krachtig
pleidooi voor de jongeren twee kernpunten aan.
„Dat de Hondsdagen mij wel degelijk een schok hebben gegeven .... vindt niet zijn
oorzaak in het feit dat het verhaal .... zich afspeelt onder „het zedelijk uitschot der
samenleving" noch in het schaamteloos vermelden en uitbeelden van obscene en
wansmakelijke handelingen .... doch in iets dat, ondanks al deze gewraakte stoutigheden, dieper wortelt dan de meest gerechtvaardigde weerzin voor een inderdaad
schaamteloos exhibitionisme en hechter verbindt dan de waardering voor een min of
meer geslaagde literaire vorm. Het is een nauwelijks bewuste, doch innerlijk beleefde
solidariteit met al degenen die lijden aan een tijd waarin ze hun weg niet vinden, aan
een leven waarvan de absurdheid hen dreigt te overrompelen".
De solidariteit die Ranke als lezer innerlijk heeft beleefd, houdt voor mij de erkenning in, dat deze zelfde solidariteit, waarschijnlijk in sterker mate, want creatief, aan
de schepping van Claus' romanfiguren moet hebben ten grondslag gelegen.
Iets verder in zijn kroniek bepaalt Ranke het literair verschijnsel van De Hondsdagen als een generatieprobleem, in zijn opinie steunend op de resultaten van de
enquête in het Maartnummer van Dietsche Warande en Belfort gepubliceerd:
„Het is misschien mogelijk, dat een oudere generatie, die zich knus en stevig in de
sofa met veel kussens van haar onwrikbare traditionele verworvenheden heeft geïnstalleerd, in deze roman alleen maar het anecdotische verhaal ziet van enkele verlopen
individuen, en niet de tragiek van een jeugd die in haar diepste wezen door het
bederf der hondsdagen werd aangetast, en vruchteloos in zich zelf graaft naar iets
dat volmaakt is, naar het geloof in een vruchtbare daad die haar individueel bestaan
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met het collectieve lot verbindt, en die zich vermoeid afvraagt: „heb ik iets tegenover
iemand te verantwoorden? Wat en tegenover wie?" Het is niet omdat voor ons de
absurditeit van het leven niet normatief is, dat we het belang en de tragische ernst
van die andere levensbeschouwing moeten negeren of kleinerend verwerpen. Er is
voor een eerlijk zoekend mens trouwens niets zo ergerlijk als de dikhuidige zelfgenoegzaamheid van de probleemloze met de geprefabriceerde oplossingen voor alle
problemen .... van anderen".
Ten overstaan van het zgn. miserabilisme in de kunst noch ten overstaan van de
waardering er voor, zou ik het generatiemoment zo sterk willen benadrukken, ofschoon
het zeker een rol speelt. Het is veeleer de oorlog (het fenomeen oorlog zo goed als
dé oorlog), die als een shock de gewetens en de zinnen tot een nieuw bewustzijn heeft
gewekt, dwars door alle levende generaties heen. Angst en overspannen zinnelijkheid
zijn beide getuigenissen van een gespleten zekerheid, van een diep wantrouwen ten
opzichte van elke samenleving en elke religie, maar de kenmerken van dit proces zijn
niet enkel negatief: ook de hondse trouw aan de mens is er een, niet alleen positief
maar zelfs creatief.
Zulke getuigenis van hondse trouw aan de mens vind ik bijzonder sterk afgelegd in
de laatste roman van Adriaan van der Veen. In 1949 heeft hij een oorlogsroman
gepubliceerd: Zuster ter Zee. Zijn nieuwe boek Het Wilde Feest is dat in zekere zin
wéér, ofschoon het niet rechtstreeks op het oorlogsgebeuren betrekking heeft. Het is
trouwens opvallend, bij hoeveel auteurs de oorlog, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks,
een rol van belang speelt, ook in recente werken; daarin vooral zelfs, ofschoon het
daar niet meer gaat om historische of menselijke documentatie, zoals in de „echte"
oorlogsromans als The Naked and the Dead. In de werken die ik op het oog heb (als
Lampo's De Zonen van Rachel) gaat het veel meer om een verantwoording van het
na-oorlogse leven en denken ten opzichte van de oorlog, of (als bij Maurits Dekker's
De Afgrond is vlak voor uw Voeten) om het eigen standpunt ten overstaan van
fenomenen, die ons door de oorlog brandend bewust geworden zijn. Tot die onrechtstreekse oorlogsboeken, die vaak meer artistieke of sociale of wijsgerige bezinning
zijn dan verhalen, behoort ook Het Wilde Feest van Adriaan van der Veen.
De Nederlandse hoofdfiguur van het zich in Amerika (waar de schrijver een tijd
gewoond heeft) afspelende verhaal vat liefde op voor het joodse meisje Vera Lopes.
Het gezin waartoe dit meisje behoort is nog juist over kunnen steken en aan de
bezetting met zijn verschrikkelijke consequenties ontsnapt. In de ontmoeting van Vera
Lopes wordt de lezer dan geconfronteerd met het joodse probleem en wel drievoudig:
in de houding van Vera Lopes en de joodse vluchtelingen zelf, in de houding van de
Amerikanen en in die van de „ik" van het verhaal. Achter het joodse probleem
echter schuilt het algemener probleem van de menselijke waarde. De geschiedenis van
Vera Lopes had ook het verhaal kunnen zijn van een negermeisje in Harlem. Het is
in zekere zin slechts symbolisch, maar van een symbolische kracht, die nu indringender en overtuigender is, omdat de jodenvervolging voor ons toch altijd nog een helse
realiteit dient te zijn.
Dit boek is het getuigenis van trouw aan de persoonlijke mens, tegen de rassendiscriminatie in, maar ook tegen het minderwaardigheidsgevoel van de gediscrimi
nerden zelf in en eveneens tegen het veelkoppige misverstand in dat oorlog heet, en
dat in het wilde feest d.i. het bevrijdingsfeest, door Van der Veen een gruwelijke
gestalte heeft gekregen, maar ook een dodelijke critiek in het tere contrapunt van
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het einde: „ .... zacht suste ik haar om het verleden en de toekomst. Zo was het nu,
dacht ik, en met haar en voor haar zou ik alles weerstaan". Dat is in dit boek geen
sentimentele frase; het is een conclusie waarvoor de gegevens, overal in dit werk
verspreid, stuk voor stuk veroverd moesten worden op de haat en het misverstand.
Dit boek van Adriaan van der Veen verschaft ons ter toelichting en verklaring van
het „miserabilisme" in de romankunst wellicht nog een nieuw gegeven (behalve dat
het de aandacht vestigt op de oorlog als psychologische factor). Ook Het Wilde
Feest is in een deel van de stof en in veel details naargeestig. Maar men hoeft de
goede trouw van Van der Veen stellig niet in twijfel te trekken. Voor zover dit boek
naargeestig is, komt dat, omdat het niet anders kon.
Het is Adriaan van der Veen zelf, die in een beschouwing over de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de schrijver (in De Groene Amsterdammer van 13 December 1952) een schrijversstandpunt heeft bepaald, dat zowel voor zijn eigen boek als
voor anderer werk van belang is of van belang kan worden.
Van der Veen toont zich ook in zijn beschouwing overtuigd van een grote sociale
verantwoordelijkheid van de schrijver. Het is zijn enige manier namelijk om aan de
wereld iets te doen. Voor Van der Veen is de artistieke en de sociale verantwoordelijkheid zelfs bijna identiek. Schrijven is: op de best mogelijke wijze (dus artistiek
verantwoord) iets aan de wereld doen. Om een indruk te geven van wat Van der
Veen als een mogelijke consequentie van zijn schrijversstandpunt ziet, haal ik hier het
slot van zijn beschouwing aan.
„ .... Om werkelijk schrijver te zijn, dus maatschappelijk en artistiek verantwoordelijk, moet men in zijn diepste wezen in oppositie zijn tegen de maatschappij, tegen
de artistieke orde van het ogenblik, en tegen de meerderheid van lezers. Om als
geweten van de maatschappij, dus werkelijk als schrijver te kunnen optreden, moet de
schrijver een visie geven, perspectieven ontwikkelen, die verzet wekken, publieke
verontwaardiging, al dan niet in grote kring. Om iets aan de dingen van de wereld te
wijzigen, moet hij de maatschappij een of meer stappen voor zijn. Wekt hij voldoende
verontwaardiging, wordt er luid genoeg geprotesteerd, dan kan hij met enige zekerheid zeggen, dat hij voldoet aan de eis werkelijk schrijver te zijn, en ernst te maken
met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid".
De vraag of dit schrijversstandpunt iets verklaart omtrent het irriterende, het
shockerende, het weerzinwekkende van de hedendaagse roman, kunnen we voor wat
Van der Veen betreft stellig positief beantwoorden. „Schrijver zijn is altijd slechte
bedoelingen hebben, onrust te weeg brengen) en zo door het wekken van morele
verontwaardiging iets aan de wereld doen". In de beschouwing, waaruit ook dit
citaat is, spreekt hij trouwens over de maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals
hem die voor de geest heeft gestaan bij het schrijven van Het Wilde Feest. Of dit
schrijversstandpunt ook voor andere auteurs geldt (met dezelfde consequenties voor
hun werk) kunnen we in elk geval als een waarschijnlijkheid aanvaarden.
Het boek Volg het S po or terug van J. B. Charles is met vrijwel geen enkel boek
van de laatste jaren te vergelijken. Misschien met Doortocht van Bert Voeten, een
soort oorlogsdagboek, in alle opzichten echter inferieur aan het werk van Charles.
Wanneer ik het hier ter sprake breng, dan gebeurt dat ten eerste om nog eens onder
de aandacht te brengen hoe de oorlog als een zwaard in de generaties heeft gehakt,
ook figuurlijk in de literaire generaties, en ten tweede, omdat ik het een belangrijk
boek vind. Dat het niet op de gebruikelijke wijze te etiquetteren valt, zou op zichzelf
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even goed op een tekort als op een verdienste kunnen wijzen. Dat het echter tot de
literatuur behoort staat buiten kijf. Het is geen roman, ofschoon er stukken in staan,
waarop menig romanschrijver jaloers mag zijn; het is geen dagboek, al zou er een
aan ten grondslag kunnen liggen; het is geen essay, al is menig fragment essayistisch
en al heeft menig fragment als zodanig in het tijdschrift Podium een goede beurt
gemaakt.
Volg het Spoor terug is de formulering van de houding van de schrijver ten
opzichte van de gecompliceerde werkelijkheid van oorlog en verzet vanuit een naoorlogs standpunt. Dit houding-kiezen verbreedt zich tot een volledige levenshouding,
die in zich houdt vervat een weigering van elk collectief, een wantrouwen van elke
leuze, maar daar tegenover dan ook positief: het aanvaarden van een strikt persoonlijke verantwoordelijkheid, een claim op het recht om zijn eigen keuze te doen tegen
wie of wat ook in; „ik laat mij de keuze van mijn vijand en de beslissing omtrent
wat mij te doen staat niet meer uit handen nemen", zo luidt de slotzin van het boek.
Ook zonder de achtergrond te kennen van 's schrijvers aandeel in het verzet (een
achtergrond die in het boek zeer bescheiden zichtbaar wordt) kan men het een moedig
boek vinden, omdat het is ingegeven door het soort maatschappelijke verantwoordelijkheid waaromtrent we Van der Veen aangehaald hebben. Ik geloof niet, dat het in
.dit boek om een „gelijk" gaat in het vlak van een betoog, omdat het dan zou moeten
worden afgewezen met een zelfde soort intransigentie als die van de schrijver zelf.
Ik geloof zelfs niet dat hij gelijk heeft in de feiten, die hij als materiaal gebruikt. Die
feiten zouden minstens aangevuld moeten worden, want ze zijn soms zo ernstig
onvolledig, dat ze beledigend schijnen. Tegenover het aandeel van katholieken in de
collaboratie staat nu eenmaal om me tot één voorbeeld te beperken r het aandeel
van katholieken in het verzet. En het zijn toch waarachtig niet de minst prominente
katholieken, die achter het ijzeren gordijn voor dezelfde elementaire vrijheid kiezen
en lijden, als waarvoor Charles gekozen heeft.
Maar nogmaals: ik geloof niet dat het gaat om een „gelijk" op dit plan en stellig
niet om historische objectiviteit. Het boek is geschreven met zo'n felle willekeur, dat
als het ergens om een „gelijk" gaat, dat liggen moet op het terrein van het historischnoodzakelijke, dat tevens zoveel van het noodlot heeft, dat men het tragisch kan
noemen. Het is in die zin, dat ik een van de passages aan het eind van het boek meen

te moeten verstaan: „Dit moet het einde zijn aan een boek dat niet te voltooien is.
Als ik het nog eens overzie, vraag ik mij af of het ook te chaotisch is geworden. Is
Øe gedachtengang niet verduisterd door te veel details en nevenoverwegingen? Maar
ik geloof dat dit boek met een glasheldere structuur te veel een bewijs, een oplossing
zou zijn geworden en dus een stunt. Er valt niets te bewijzen en er zijn geen oplossingen buiten die tussen de mens en zijn God. Er is misschien te getuigen. Van
onophoudende strijd en toch enige vrede in het hart; van vertwijfeling, maar niettemin van een zonderlinge rust; doch een fraaie constructie zal het getuigenis afsmoren.
Ik laat het dus zo. Ik heb het spoor terug gevolgd. Het resultaat is voor hem, die

gelokt is om het pad na te lezen, misschien een woest patroon van zeer dooreenlopende voetstappen. En als hij de eindpaal heeft bereikt, blijkt de prijs hem, als hij
een practische oplossing voor leven en sterven zocht, gering, want de eindpaal heet
onmacht. Ik kan hem alleen zeggen dat hij zich óf weerloos kan laten verscheuren óf
met een wapen in de hand, maar dat geen enkele redelijkheid zijn keus kan aan-

wijzen".
Een tragisch getuigenis van onmacht -- hier in sterk persoonlijke en pamflettistische
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vorm -- maar nochtans misschien een belijdenis namens een hele generatie, voor wie
de gezagscrisis, de crisis der samenleving, de crisis van het individu, de religieuse
crisis, de crisis der normen geen theoretica zijn, waarmee het verstand kan spelen op
een veilige afstand van het hart, maar een totale ervaring, totaal in die zin dat de
gehele persoonlijkheid er deel aan heeft, dat de gehele persoon er door gebrandmerkt
en gewaarmerkt wordt. Kan het dan verwonderen, dat veel schrijvers in hun werk
hun eigen vijand kiezen en zich de beslissing omtrent wat hun te doen staat niet meer
uit handen laten nemen? Dat even goed als de samenleving en de zeden ook de muze
ener al te luimig gemutste belletrie en de muze van een literaire periode die onherroepelijk voorbij zijn tot vijand gekozen warden? Dat hun kunst een kunst van het protest
wordt, nochtans uit naam van en uit liefde voor het leven, voor dit leven?
Deze overweging is, meen ik, niet te veronachtzamen, wil men tot een eerlijk
verstaan komen van het „miserabilisme" in onze letteren.
Boven heb ik ergens het antwoord op de vraag naar de zin van het zgn. miserabilisme afhankelijk gesteld van het artistiek gehalte. Misschien lijkt dit het oude „l'art
pour l'art" of een literaire houding die gegrond is op de innerlijke waarheid van het
kunstwerk, de eerlijkheid en oprechtheid, een literaire houding die zich niet interesseert voor de objectieve waarheid van geloof of weten. Maar hoe beslissend het
scheppende bevrijdingsmoment ook al is voor de artisticiteit, er is nog een ander
moment.
Voor de ene schrijver komt die bevrijding tot stand in het doorleven van de liefdes
als in The Wild Palms van Faulkner, voor de ander in de maatschappij der medemensen, als in La Peste van Camuz, voor een derde in de religieuze overgave, als in
The Power and the Glory van Graham Greene; voor weer een ander ten slotte in de
bevestiging der persoonlijkheid, zoals in Bordewijk's Doopvont, en ongetwijfeld zijn
er ontelbare mogelijkheden meer en nuances en verbindingen.
Er is echter ook een artistieke bevrijding mogelijk in een „paradis artificiel" en in
de haat en de leug en. De waarde der kunst moge ook als levenswaarde zeer groot
zijn, ze is niet de hoogste waarde. De artistieke bevrijding, die in ontkenning of in
vervalsing, de hoogste levenswaarde (het voor-God-zijn) aantast, zal afgewezen
worden.
De katholieke literatuurcritiek en lectuurvoorlichting is nogal eens te haastig,
wanneer ze de moraliteit van de stof aangrijpt ter veroordeling van een roman; de
stof bepaalt niet het moreel karakter van een boek, al bepaalt ze mede de geschiktheid
voor een bepaalde groep lezers; het moreel karakter blijkt eerst in en is inherent aan
het wezen der artistieke bevrijding; eerst daar dient het zedelijk oordeel in te grijpen.
Een boek als Mijn Aap Lacht van Albert Helnian bereikt nergens het punt der
artistieke bevrijding; de aap-mens die een Reinaart wil zijn wordt niet eens een
Uilenspiegel; De Schandalen van Simon Vestdijk daarentegen bereikt, in zeldzame
momenten weliswaar van de ontwikkelingslijn der karakters, de hoogte van een bevrijdende herschepping (in de figuur van Emy Crammacher) ; maar het wez en van dit
boek, weggezonken in een deel kitsch en een deel humbug, versierd met langdradige
en soms ijdele implicaties, is zo cerebraal en zo artificieel, dat de herschapen werkelijkheid slechts een groteske chaos blijkt.
Tussen de literaire grenzen van de twee laastgenoemde romans (uiteraard gemakkelijk te vervangen door andere) ligt een rijk gebied van nieuwe schoonheid, mogelijk
miserabel gestoffeerd, maar bewoonbaar voor hart en geest als een vaderland.

mSTORISCHE
KRONIEK
HISTORISCHE KRONIEK

Histoire de Belgique
De verluchte Histoire
Belgique
van Pirenne
Pirenne
door
DR M.
M. DIERICKX
DIERICKX S.J.
S.J.
door PROF. DR

de jaren 1948 tot 1952 verscheen de bekende zevendelige
INN de loop van
van Henri Pirenne in vier grote in-4° banden 1 ) . Ongeveer 2500 platen,

Histoire de
de loop van de jaren 1948 tot 1952 verscheen de bekende zevendelige Histoire

I Belgique
Belgique van Henri Pirenne in vier grote in--4° banden 1). Ongeveer 2500 platen,

waarvan
verscheidene full-page
fuIl-page illustraties,
illustraties, een
eenvijftigtal
vijftigtalkaarten,
kaarten,talrijke
talrijkediagrammen
diagrammen
waarvan verscheidene
én
platen in
in vierkleurendruk
vierkleurendruk verluchten
verluchten het
het werk.
werk. Aan
Aande
deoorspronkelijke
oorspronkelijke
en twintig grote platen
tekst,
1914 gaat,
gaat, werd
werd een
eenafzonderlijke
afzonderlijke uitvoerige
uitvoerige studie
studie van
vanPirenne
Pirenne
tekst, die slechts tot 1914
toegevoegd: La Belgique
Belgique et la
la guerre
guerre mondiale,
mondiale, die
1928 in
uitgaven van de
de
die in
in 1928
in de uitgaven
Compléments
Dotatie Carnegie voor de internationale
internationale vrede verscheen 2).
2 ) . Een
Een annexe Compléments
à
l'histoire de Belgique
Belgique de
de 1914
1914 àa 1940, waarvan
de onderscheiden
onderscheiden hoofdstukken
hoofdstukken door
door
waarvan de
a l'histoire
België door tot
tot aan
aandede
acht specialisten
specialisten zijn
zijn geschreven,
geschreven, trekt
geschiedenis van België
trekt de geschiedenis
invasie
Duitsers op
op 10
10 Mei
Mei 1940
1940 33 ).
Verscheidene registers
verhogen de
de
) . Verscheidene
registers verhogen
invasie'van
van de Duitsers
waarde van
van het
hetwerk
werkaanmerkelijk.
aanmerkelijk.
Op deze
deze uitgave
uitgave kwamen
kwamen meer
meer dan
dannegenduizend
negenduizend intekeningen
intekeningen binnen,
binnen, zodat
zodat het
het
de grootmeester
grootmeester der
der Belgische
Belgische historiografie
historiografie voortaan in
in zeer
zeerruime
ruime
hoofdwerk
hoofdwerk van de
mate
verspreid. Intussen is
is ook
ook een
een Nederlandse
Nederlandse vertaling
vertaling ininhetzelfde
hetzelfde formaat
formaaten
en
mate is verspreid.
met
verschijnen. Een
noopt ons
ons dit
dit groot
groothistohistomet dezelfde
dezelfde illustraties
illustraties aan
aan het verschijnen.
Een en
en ander noopt
risch
daarna de
de fraaie
fraaieverluchting
verluchting van
vannaderbij
naderbijtetebeschouwen.
beschouwen.
risch werk,
werk, en daarna

I. Pirenne
Pirenne als
als geschiedschrijver
geschiedschrijver vvan
België
an België
Henri
Pirenne, te Verviers
Verviers als
als zoon
zoon van
vaneen
eenlakenfabrikant
lakenfabrikant op
op23
23December
December1862
1862
Henri Pirenne,
geboren,
Ukkel-Brussel op
24 October
October 1935
1935 gestorven,
gestorven, was
was professor
professor in
in de
de
geboren, en
en te Ukkel-Brussel
op 24
rijksuniversiteit te
van 1886
1886 tot
tot1930,
1930,enenpubliceerde
publiceerdeeen
een
geschiedeniS
geschiedenisaan
aan de
de rijksuniversiteit
te Gent van
hele
rij historische
historische boeken
boeken en een
een driehonderd
driehonderd artikels.
artikels. Als
Als historicus
historicus genoot
genoot hij
hij een
een
hele rij
hij werd
werd
internationale
Mommsen te beurt was
was gevallen,
gevallen, en
enhij
internationale verering
verering zoals alleen een Mommsen
de moderne
moderne tijden,
tijden, als
als de
de gelijke
gelijke van
vaneen
een
algemeen
grootste historici
historici van de
algemeen als
als een
een der grootste
Ranke,
Macaulay en
en een
eenMichelet
Micheletbeschouwd.
beschouwd.
Ranke, een Macaulay
Bij
Pirenne treft altijd
altijd weer
weer die
die diepe
diepeeerbied
eerbied voor
voordedeobjectieve
objectievewaarheid,
waarheid,die
die
Bij Pirenne
bewust
psychologische instelling
leren kennen
kennen „wie
.. wie es
eseigentlich
eigentlich
bewust psychologische
instelling om
om het
het verleden
verleden te leren
gewesen",
Ranke zei.
zei. Hij
Hij schreef
schreefwerkelijk
werkelijk sine
ira et studio,
studio, zonder
of
gewesen", zoals
zoals Ranke
sine ira
zonder haat- of
voorkeurgevoelens.
een massa
massa gegevens
gegevens er enkele
enkele uit
uit tete
voorkeurgevoelens.Hij
Hijbezat
bezatde
de gave
gave onder
onder een
kiezen
hele toestand
toestand juist
iuist weergaven:
weergaven: dat noemde
noemde Prof.
Prof. Van
Van der
der Essen
Essen de
de
kiezen die
die de
de hele
..„intuïtie"
intuïtie" van Pirenne.
Pirenne. Naast de
de grondige
grondige studie
studie van de
de bronnen
bronnen en
en de
de zorg
zorg voor
voorde
de
1)
Pirenne, Histoire
Belgique des
des origines
origines á
à nos
nos jours.
jours. Iconographie
1) H. Pirenne,
Histoire de
de Belgique
Iconographie par
LaRenaissance
Renaissance du
du Livre, BrusFranz Schauwers
Schauwers et Jacques
Jacques Paquet. 44 dln
dIn in
in 4°.
4 — La
sel.
1948-1952, 514,
rijk geïll.,
geïll., gebonden
gebonden per
per deel
deel Fr.
Fr.825.
825.
sel, 1948-1952,
514,522,
522,534
534enen478
478 + 93 p., rijk
2)
255-426.
2) Deel IV, p. 255-426.
3)
3) Deel IV Annexe,
Annexe, 93 p.

+

0

•

-

256
DE VERLUCHTE HISTOIRE
BELGIQUE VAN PIRENNE
PIRENNE
HISTOIRE DE BELGIQUE
256 DE
detailafwerking
synthese en
en zijn
zijn
detailafwerking muntte
munttede
de Gentse
Gentse hoogleraar
hoogleraar uit
uit door
door zijn
zijn zin voor synthese
meeslependeweergave
weergavevan
van het
het grootse
meeslepende
grootse gebeuren.
gebeuren. Wie Pirenne
Pirenne rustig
rustig leest
leest moet
moet
bekoring komen
komen van
van zijn
zijn sprankelende
sprankelende stijl,
stijl. zijn
zijn rijke
rijke taal,
taal.
onweerstaanbaar
onweerstaanbaar onder
onder de bekoring
zijn
opwekkende gedachten,
gedachten. zijn
zijn herscheppen
herscheppen van het verleden.
verleden. En
Endan
dandedemagistrale
magistrale
zijn opwekkende
zijn boeken
boeken en
en artikels,
artikels. het
het handig
handig aanvangen
aanvangen en
en besluiten
besluiten van
van een
een nieuw
nieuw
bouw van zijn
hoofdstuk:
persoonlijke studie
aspect van
van
hoofdstuk: men
men moet
moet een
een persoonlijke
studie gemaakt
gemaakt hebben
hebbenvan
van dit
dit aspect
Pirenne's
tenvolle te
te waarderen.
waarderen.
Pirenne's meesterschap
meesterschap om
om het tenvolle
Onder
theorieën. waarmede
waarmede Pirenne
Pirenne de
de historiografie
historiografie heeft
heeft verrijkt,
verrijkt. zijn
zijn er
er drie
drie
Onder de theorieën,
behoudens enige
schakeringen. van
blijvend belang.
het
van uitzonderlijk
uitzonderlijk en.
en, behoudens
enige schakeringen,
van blijvend
belang. Op
Op het
1928 verwekte
verwekte hij
hij sensatie
sensatie toen
toen hij,
hij. tegen
tegen de
de ganggang~
internationaal
internationaalcongres
congreste
te Oslo
Oslo in 1928
bare
mening in.
verdedigde ---- een stelling
stelling die
die hij
hij in
in zijn
zijn Mahomet etetCharlemagne
Charlemagne
bare mening
in, verdedigde
uitwerken-dat
datniet
nietdedeGermaanse
Germaanseinvasies,
invasies.maar
maarhet
hetafsluiten
afsluitenvan
vandede
uitvoerig
uitvoerig zou
zou uitwerken
Middellandse
door de
deIslam,
Islam.dedemaatschappelijke
maatschappelijke structuur
structuur en
en instellingen
instellingen van
van
Middellandse Zee door
het
Romeinse Rijk
Rijk ten
hadden gebracht
gebracht en
en de
de Middeleeuwen
Middeleeuwen met
met hun
hun gesloten
gesloten
het Romeinse
ten val hadden
economie
eigen beschaving
beschaving hadden
hadden doen
doen ontstaan.
ontstaan. Een
Eentweede
tweedetheorie
theoriewerkte
werkte
economie en
en eigen
Pirenne
uit in
in zijn
zijn Villes du Mogen
Mogen Age:
Age: hij
en de
de
hij toonde
toonde aan
aan dat
dat in
in de
de Xe en
Pirenne volledig uit
XIe eeuw
eeuw de
deWesteuropese
Westeuropesesteden
stedenontstonden
ontstonden uit
uit groepen
groepen kooplui
kooplui die
diezich
zichnaast
naasteen
een
burcht
een oude
oude Romeinse
Romeinse stad
stad vestigden:
vestigden: deze
deze handelscentra,
handelscentra. die vaak
vaak ook
ooktot
tot
burcht of
of een
nijverheidscentra
Vrijheden en werden
werden aldus
aldus
nijverheidscentra uitgroeiden.
uitgroeiden, veroverden
veroverden stilaan
stilaan politieke vrijheden
..„gemeenten"
gemeenten" met
bestuurlijk apparaat
eigen beschaving.
beschaVing. VolVol~
met een
een heel
heel eigen bestuurlijk
apparaat en
en een
een eigen
gens
Prof. Ganshof
Ganshof is dit
dit de
demeest
meestsolide
solidetheorie
theorie ininPirenne's
Pirenne's oeuvre.
oeuvre. De
Dederde
derde
gens Prof.
geschiedenis van België
Belgiëdie
diewij
wijnu
nuuitvoeriger
uitvoerigerbespreken.
bespreken.
betreft
betreft de geschiedenis
***

* * *

De negentiende-eeuwse
negentiende~eeuwse Belgische
Juste. Moke,
Moke. NaNa~
Belgische historici.
historici, Des
Des Roches.
Roches, David.
David, Juste,
mèche.
beschreven de
geschiedenis van
van hun
hun land
land als
alsdie
dievan
vaneen
eenaantal
aantal vorstenvorsten~
mèche, beschreven
de geschiedenis
dommen.
sinds de
de Bourgondiërs
Bourgondiërs gedeeltelijk
gedeeltelijk hetzelfde
hetzelfde lot deelden,
deelden. maar
maar in
in
dommen, die
die pas
pas sinds
1830 voor het
het eerst
eerst tot
tot een
eenwerkelijke
werkelijke eenheid
eenheid werden
werdensamengevoegd.
samengevoegd.Er
Erwas
wasimmers
immers
g~grafische. noch
noch een
eenpolitieke,
politieke.noch
nocheen
eentaalkundige,
taalkundige.noch
nocheen
eenraseenheid.
raseenheid.
noch een geografische,
eeuw. het
het deel
deel ten
ten Westen
Westenvan
vandedeSchelde
Schelde
Politiek
Politiek behoorde.
behoorde,van
van843
843 tot
tot de
de XVIe eeuw,
bij
Frankrijk. het
bij Duitsland;
Duitsland; kerkelijk
kerkelijk hingen
gewesten tot
tot
bij Frankrijk,
het deel
deel ten
ten Oosten bij
hingen onze gewesten
1559
de metropolen
metropolen Reims
Reims en
en Keulen.
Keulen. Daarenboven,
Daarenboven. toen
toen de
deBourgondiërs
Bourgondiërs die
die
1559 af van de
derde van
van het
hethuihui~
vorstendommen
prinsbisdom Luik
(bijna een derde
vorstendommen verenigden.
verenigden, bleef
bleef het prinsbisdom
Luik (bijna
dige België) van
van de
de Xe
Xetot
tothet
heteinde
eindeder
derXVIIIe
XVIIIeeeuw
eeuwzijn
zijnzelfstandigheid
zelfstandigheidbewaren.
bewaren.
door te
te steunen
steunen op
op twee
twee elemenelemen~
In deze chaos schiep Pirenne
Pirenne eenheid.
eenheid, en
en nog
nog wel door
ten.
fautchercher
chercherleIesecret
secretdedenotre
notrehistoire
histoireen
endehors
dehors
ten. Zijn
Zijn eerste
eerste vondst
vondst was:
was: ......
„ .... il ilfaut
d'elle.
fautpour
pourlalacomprendre
comprendre l'étudier
l'étudier à la
la lumière
lumière de
de celle
celle des
desgrands
ÇlrandsEtats
Etatsqui
qui
delle, ilil faut
nous
entourent. et considérer
considérer la
Ia Belgique,
Belgique. divisée
divisée ethnographiquement
ethnographiquement entre
race
nous entourent,
entre la race
romane
race germanique,
germanique. de même
même qu'elle
quO elle lest
l'est politiquement
politiquement entre
entre la
la France
France etet
romane et
et Ia
la race
I'Allemagne.
comme un „microcosme"
.. microcosme" de l'Europe
I'Europe occidentale"
OCCidentale" 4).
zijn
4 ) . In
In onze havens zijn
l'Allemagne, comme
eeuwen
lang NoordNoord~ en
enZuid-Europa
Zuid~Europasamengekomen,
samengekomen, op
opdeze
deze„terre
.. terrecommune
commune aà
eeuwen lang
toutes les nations". waar twee volkeren leven en twee talen gesproken worden. kwamtoueslnai",wrtevolkn wetagsproknd,wam
deGermaanse
Germaanse en
enRomaanse
Romaanse culturen.
culturen. „C'est
"C'est dans
dans cette
cette
de
synthese tot
tot stand
stand van
vande
de synthese
admirable
rare aptitude
aptitude d'assimilation
d'assimilation que
que réside
résidel'orginalité
1'0rginalitédede
admirable réceptivité.
réceptivité, dans cette rare
la Belgique"
Belgique" 56).
).
Het
tweede element
element was het
het volgende.
volgende. Als
Alszoon
zoonvan
vaneen
een
lakenfabrikant, als
als
Het tweede
lakenfabrikant,
4) Histoire de
de Belgique,
Belgique,I.I. Deel.
Woord Vooraf
Vooraf op
op de
de eerste
eerste uitgave.
uitgave.
Deel, Woord
6)
Ibidem.
5) Ibidem.

DE VERLUCHTE HISTOIRE DE BELGIQUE VAN PIRENNE 257
volbloed liberaal in die economisch zo bloeiende negentiende eeuw, was Pirenne's
aandacht van nature getrokken tot de sociale en de economische factoren. De politieke
versnippering en verdeling van onze gewesten kon nog zo groot zijn, toch waren het
sociale leven en de gemeenschappelijke beschaving fundamenteel dezelfde. Terwijl in
de Middeleeuwen de graven en de hertogen voortdurend wisselden, en de steden of
later de graafschappen en hertogdommen nu eens met, dan weer tegen elkaar oorlog
voerden, hebben in alle gewesten de opkomst en bloei der steden, de sociale conflicten,
de industrialisering en de buitenlandse handel, dezelfde kenmerken. Het sociale en
economische leven steunen noodzakelijk op de materiële levensomstandigheden, maar
men hoeft Pirenne niet lang te lezen om te zien dat hij alles behalve in een historisch
materialisme vervalt. Affirmeert hij trouwens niet: „La Belgique .... est le produit
de la volonté de ses habitants" 6 ) .
***

De hele Histoire de Belgique kunnen wij hier natuurlijk niet samenvatten, noch alle
belangrijke stellingen aan een critisch onderzoek onderwerpen. Wij zullen er ons toe
bepalen Pirenne's mening betreffende drie punten even onder de loupe te nemen: de
Grootnederlandse opvatting, de tweetaligheid in België en de godsdienstige factor in
onze nationale geschiedenis.
Wat de Grootnederlandse, of, om volledig duidelijk te zijn, de Lagelandse opvatting
aangaat, thans neemt de grote meerderheid der Belgische en Nederlandse historici
deze visie aan voor onze nationale geschiedenis tot het einde der XVIe eeuw. Als wij
Pirenne lezen — niet zijn epigonen —, dan constateren wij dat ook hij, tot het einde
der XVIe eeuw, de hele Nederlanden in zijn beschouwingen betrekt, of althans die
gewesten welke een actieve rol in het tot stand komen der eenheid hebben gespeeld.
Over Holland en Utrecht spreekt hij herhaaldelijk, terwijl hij over Luxemburg, evenals over Friesland en Groningen, er nagenoeg het zwijgen toe doet. Pirenne heeft ook
nooit van een „áme beige" gesproken, wel van een „civilisation beige"; zelfs zegt hij
dat er in België twee nationaliteiten zijn: „ .... par sa population, romane au Sud et
flamande au Nord, celle-ci (la principauté de Liège) appartient aux deux nationalités
qui se partagent la Belgique" 7 Anderzijds heeft Pirenne het verschil tussen Noorden Zuid-Nederlanders vóór de scheuring in de XVIe eeuw nu en dan te sterk
beklemtoond. Zo schrijft hij, wanneer hij handelt over de economische toestand der
Nederlanden onder de Bourgondische hertogen: „ .... la séparation qui s'accomplira
plus tard entre le Nord et le Sud des Pays-Bas, ne laisse pas de s'expliquer, dans
quelque mesure, par l'opposition de leurs moeurs et de leurs intérets" 8 ) . Daarom kon
Prof. H. Van Houtte in algemene termen schrijven: „Rien ne justifie l'opinion que
les thèses fondamentales de son Histoire de Belgique sont au contre-pied de la
conception Grande-Néerlandaise ou sont même inconciliables avec elle" 9 ) , m.a.w. er
is niet zoveel nodig om Pirenne's geschiedenis van België vóór 1600 te doen uitgroeien
tot een geschiedenis der hele Nederlanden, althans van de hoofdgewesten.
In alle delen van zijn werk handelt Pirenne over de tweetaligheid in België, en
vooral over het Frans in Vlaanderen. Als Waal, als Franssprekend professor aan een
Franstalige universiteit in Vlaanderen, kon hij onmogelijk de sympathie en de fijn) .

6) Histoire de Belgique. V. Deel, Woord Vooraf op de eerste uitgave.
7) Histoire de Belgique, geïll. uitg., II. Deel, 1949, p. 419.
8) Histoire de Belgique, geïll. uitg. I. Deel, 1948, p. 477.
9) H. Van Houtte, La conception Grande-Néerlandaise de notre Izistoire
in Bull. Acad. rog. Belg., Classe des Leftres, 5e r., 23 (1937) , p. 464.
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eersten geweest om het belang van de politieke en militaire factoren tot een juister
proportie te herleiden, en de economische en sociale, die tegenwoordig zo benadrukt
worden, de voorrang te geven; dit is geen geringe verdienste, al zouden wij nu meer
dan hij deed de klemtoon leggen op de culturele en godsdienstige elementen in de
gang der historie.
Tenslotte, en dit is misschien zijn grootste titel op onze dankbaarheid, Pirenne heeft,
in een tijd toen het nationalisme hoogtij vierde en tot ergerlijke excessen leidde, er op
gewezen dat de geschiedenis van België slechts uit de Europese historie verklaard
kan worden, dat nationale geschiedenis een Europees kader moet hebben om volledig
begrepen te kunnen worden. Nu de wekroep tot het stichten van een Verenigd Europa
zo dringend tot ons klinkt, wijst Pirenne aan alle Europese historici de weg, hoe zij
in het vervolg de geschiedenis van hun vaderland te schrijven hebben. Tevens heeft
hij eens en voor altijd de nadruk gelegd op de rol die de Zuidelijke en, wij mogen
zeggen, de hele Nederlanden voor de verbroedering en symbiose van de Germaanse
en de Romaanse wereld hebben te spelen.
II. De Illustratie
De bedoeling der verluchters was niet eerst en vooral een overvloedig prentenmateriaal over het verleden van België samen te brengen, maar wel door hun iconografie de tekst van Pirenne zelf volledig te doen leven. „Pour respecter le texte, il
fallait établir une illustration inspirée des événements décrits par Pirenne lui même.
-

Les principales sources écrites, les monuments, les objets et les portraits mentionnés
par le Maitre ont donc été utilisés" 13 ).
Alle merkwaardige gebeurtenissen, vanaf de Hoge Middeleeuwen althans, zijn op
een of andere manier in beeld gebracht. De slag van Hastings in 1066 zien wij weergegeven op het bekende borduurwerk van koningin Mathilde; de uitbeelding van de
overwinning der Brabantse ridders te Woeringen op 5 Juli 1288 is genomen uit een
vijftiende-eeuwse kroniek, terwijl er over de beroemde Groeningeslag op 11 Juli 1302
verscheidene reproducties zijn, o.a, die van de Oxfordse koffer. De kroniek van
Froissart schenkt ons een tekening van de nederlaag van Filips van Artevelde te
Westrozebeke in 1382, terwijl een aquarel ons' toont hoe de Gentenaars zich in
1540 vóór Karel V vernederden. De aanbieding van het request door het eedverbond
der edelen op 5 April 1566 is door een gravuur van Hogenberg uitgebeeld, zoals ook

de onthoofding van de graven van Egmont en Hoorn twee jaar later, terwijl een
hedendaagse foto de trap van het Prinsenhof te Delft toont, waar Oranje op 10 Juli

1584 werd vermoord. Voor de vier laatste eeuwen zijn het meestal schilderijen, die
de grote historische feiten weergeven :de overgave van Breda in 1625 door Velaz quez, de bekrachtiging van het Verdrag van Munster in 1648 door Gerard Ter Borch
de Jongere, enz. Het Congres van Wenen in 1815 is echter volgens een kopergravure,
en de troonsbestijging van Leopold I in 1831 volgens een litografie voorgesteld. Voor
de laatste tientallen jaren zijn natuurlijk zeer talrijke fotografieën gebruikt.
Een hele reeks beroemde personen defileert voor onze ogen: grote politici, letterkundigen, vooral Fransschrijvende, kunstenaars, vorsten en vorstinnen, keizers en een
paar pausen. De Erasmus van Quinten Metsijs en Margareta van Parma door
Antonio Moro zijn zeer mooi, terwijl het schilderij van de ouder wordende Oranje
door Key in kleuren is gereproduceerd. Een Karel V of een Napoleon zijn op talrijke
13 )

Histowre de Belgique, geïli. uitg. I. Deel, 1948, Note sur l'illustrat_on, p. åa
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momenten van hun leven weergegeven, en natuurlijk kunnen wij de vier eerste
Belgische koningen in heel hun regering volgen.
De militaire geschiedenis is uitvoerig in beeld gebracht. De kruisboogschutters en
lansdragers van de „Leugemete" te Gent, de „Dulle Griete", een groot vijftiendeeeuws kanon, en de „Stenen Man" beide eveneens van Gent, een pistool met twaalf
lopen van Luikse makelij, talloze degens, lansen en zwaarden, helmen, maliënkolders
en wapenrustingen, de belegering vare een burcht, een veldslag in de vlakte, de
beschieting van een stad, een plunderpartij, oorlogswreedheden, en wat dies meer.
Pirenne 'heeft echter vooral de nadruk gelegd op de economische en sociale geschiedenis: de illustratie onderlijnt dit op bijzondere wijze. De koffer met zeven sloten
waarin de Brugse magistraat de gemeentecharters bewaarde, werd gefotografeerd.
Een lakenvoller en een turfdrager, een windmolen van Edelare op een miniatuur van
de XIIIe eeuw, een smidse en een mijn, zoals ook drukkers uit de XVIe eeuw, hoogovens en fabrieken uit de XIXe eeuw, en zovele platen die de nijverheid in beeld
brengen. Een kraan aan de middeleeuwse Brugse haven of een Portugees karveel, een
oude brug van de heirbaan Bavai-Keulen, een marktdag op de Meir te Antwerpen,
het beruchte weefgetouw „Mull Jenny", zoals Lieven Bauwens er enkele clandestien
uit Engeland naar Gent wist over te brengen omstreeks 1800, de eerste trein van het
vasteland in 1834, enz. De sociologen zullen met genoegen zien hoe diagrammen de
tewerkstelling van kinderen en vrouwen, het pauperisme en het analfabetisme in de
XIXe eeuw verduidelijken.
Vanzelfsprekend zijn talrijke monumenten der bouwkunst onder de illustraties
opgenomen: de belforten van Brugge en Gent, de hallen van Ieper, het gebouw der
Oosterlingen te Antwerpen, het Schippershuis te Gent, het Huis Gruuthuse te Brugge,
de Moerpoort te Tongeren en de Helpoort van Maastricht, het Duivelsteen en het
Gravenkasteel te Gent. Ook do kerkelijke bouwkunst is rijk vertegenwoordigd; de
mooie Romaanse kathedraal van Doornik en de Gotische Sinte Goedele van Brussel,

het juweeltje dat de kerk van Pamele is, en de kerk van Damme. Toch valt voor de
bouwkunst op, dat men allerminst naar volledigheid heeft gestreefd, en zelfs is er
over beeldhouw- en schilderkunst, letterkunde en muziek tamelijk weinig. De verluchters zijn hun principe trouw gebleven: de tekst van Pirenne te illustreren en niet
een mooi album aan te leggen. Wel geven zij heel wat kleinkunst: Mechelse of
Brabantse kant, een tapijt waarop het doopsel van Chlodovech (Clovis) staat afgebeeld, zeer mooie ivoren beeldjes, een prachtig bronzen kruisbeeld dat vroeger op de
Meir te Antwerpen stond, een Christusbeeld uit de XIIIe eeuw dat in de XVIIe eeuw
jansenistisch omgewerkt werd, een remonstrans in verguld zilver, een zilveren kelk
uit de XIe eeuw.
Een van de meest gelukte groepen reproducties zijn die, ontleend aan archiefstukken.
Dit zijn nu eenmaal overblijfsels uit het verleden die zelden of nooit onder de ogen
van het grote publiek komen. Zo krijgen wij te zien: het charter van de Blijde Inkomst
van 1356, het Groot-Privilege van 1477, de pauselijke bul waarbij Paulus IV in 1559
in de Nederlanden veertien nieuwe bisdommen oprichtte, en talrijke andere charters
en diploma's. Eveneens de titelpagina's van Oranje's apologie in 1581, van de eerste
Mechelse katechismus in 1600, van de „Imago primi saeculi" in 1640, „Den Luyster
van Brabant", de „Febronius" en zo meer. Ook gewone brieven komen tamelijk tal-

rijk voor: een autografe brief van Karel V, een originele brief van Willem van
Oranje, en, nog meer typisch, een brief aan Filips II, waarop deze, zoals op tienduizenden andere brieven, in de rand zijn bemerkingen neerschreef.
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Aan het vijftigtal kaarten werd een bijzondere zorg besteed, al bevredigen, zij ons
niet volledig. Ze zijn naar onze zin meestal niet discreet en eenvoudig genoeg getekend. Wel kunnen wij de ontwikkeling van de grenzen van ons land de eeuwen door
gemakkelijk op deze kaarten volgen, maar jammer ontbreekt een, lijst van de kaarten
achteraan in het boek. Het is ons niet duidelijk, waarom niet een paar grotere kaarten
in kleuren werden gemaakt. Zo missen we werkelijk een grote gekleurde kaart van
de Zeventien Provinciën in de XVIe eeuw, waarop de talrijke plaatsnamen die in
Pirenne's tekst voorkomen, hadden moeten staan. Naast de kaarten brengen ook
talrijke statistieken, grafieken en diagrammen een welkome aanvulling bij de gewone
illustratie.
Nog een enkel woord over een bijzondere groep: de caricaturen. Sinds de zestiende
eeuw maken wij kennis met schot- en schimpschriften, maar de eigenlijke spotprent
begint pas haar triomftocht op het einde van de XVIIIe eeuw. Zo verdelen Napoleon
en William Pitt de wereldpudding, de eerste snijdt alvast een enorm stuk met Europa
af, en de Engelsman Oceanië. Ofwel wij zien de „Bains Léopold'', een caricatuur op
de voornaamste politieke leiders van 1880-1890. De meest geslaagde spotprent lijkt
ons het „mystiek huwelijk" van Frans van Cauwelaert en Kamiel Huysmans, waarop
de rijzige Kamiel de bruidsjonker is, en de schuchter naar beneden blikkende bruid
met de weelderige zwarte baard Van Cauwelaert verbeeldt; het is een toespeling op
het accoord van 21 Juni 1921 tussen katholieken en socialisten voor het gemeentebestuur van Antwerpen.
Wij vertrouwen dat deze al te beknopte bespreking toch heeft laten uitkomen, dat
pas met deze fraaie, zeer verzorgde en nauwgezet gecommentarieerde verluchting, de
Histoire de Belgique van de grootmeester der Belgische historiografie volledig tot
haar recht komt.

Brief uit Rome
Een vierde eeuwfeest met Toekomst

D

E Pauselijke Gregoriaanse Universiteit, wier hoofdgebouwen midden in het

centrum van de stad staan, vlak tegenover het voormalig koninklijk en huidig
presidentieel paleis het Quirinaal, is voorzover ik weet zo niet de enige, dan toch
zeker enig in haar soort. Ze is een universiteit van uitsluitend kerkelijke wetenschappen, of beter uitgedrukt misschien, van wetenschappen voor geestelijken van belang,
maar ze omvat die dan ook allemaal, althans in opzet. De faculteiten voor theologie,
kerkelijk recht, wijsbegeerte, kerkgeschiedenis, missiewetenschappen, bijbelwetenschappen, de faculteiten voor de bestudering van het antieke en het moderne Oosten, met
daarenboven nog een onlangs opgericht instituut voor sociale wetenschappen, nu nog
onderdeel der wijsgerige, maar volgens sommige insiders niet onwaarschijnlijk binnen
afzienbare tijd een afzonderlijke negende faculteit, instrueren jaarlijks een goede twee
en een half duizend priesterstudenten en priesters op alle terreinen van wetenschap,
waarbij de Kerk direct geïnteresseerd is. Zowel het professoren- als het studentencorps wordt gerecruteerd uit naties van alle werelddelen. De professoren, bijna uitsluitend Jezuïeten, worden door de Generaal der Orde uit alle provincies gekozen.
Op het ogenblik heeft de Nederlandse provincie der Compagnie het grootste aantal,
namelijk vijf, waaronder de Nijmeegse eredoctor professor Hoenen, waarbij evenwel
in het oog te houden is, dat Nederland maar één provincie heeft, terwijl er in België
tweë zijn, in Frankrijk vier, in Duitsland drie, in Italië vijf, in Spanje vijf, in de
Verenigde Staten zes enz. Uit een interessante statistiek der universiteit over het
vorige academisch jaar blijkt, dat al vormen de Italiaanse studenten de grootste
groep, ze toch bij lange na niet overheersend zijn; deze groep omvatte 476 studenten,
maar er waren er 308 uit de Verenigde Staten, 275 uit Spanje, 177 uit Brazilië, 175
uit Frankrijk, 116 uit Duitsland, 132 uit Engeland, 106 uit Ierland, 105 uit Mexico,
65 uit België, 33 uit Columbia, 28 uit Nederland, en verder kleinere groepen uit
andere landen, alles tezamen een 60-tal verschillende nationaliteiten. Typerend voor
de verhoudingen is ook, dat van de verschillende taalgroepen de Engelssprekenden
veruit het grootste percentage vormen, Italiaans en Spaans vrijwel gelijk zijn vertegenwoordigd, terwijl er dubbel zoveel Frans- als Duitssprekenden zijn. In exacte
cijfers: Engels 25,50%, Italiaans 20,80, Spaans 20,60, Frans 12,39 , Portugees 8.54 en
Duits 6,10. De officiële voertaal op deze universiteit is Latijn, waarin alle colleges
gegeven worden en die bij alle academische zittingen wordt gebruikt.
De Gregoriaanse universiteit heeft bij de opening van dit academisch jaar haar
400-jarig bestaan gevierd. Het idee, om uit alle naties priesterstudenten naar Rome te
laten komen en daar hun opleiding en vorming te geven is vier eeuwen geleden
opgekomen bij de grote kerkelijke strateeg Ignatius van Loyola, de stichter van de
Jezuïetenorde. De Gregoriaanse universiteit stamt in rechte lijn af van het Romeins
College, door hem aan de voet van het Capitool gebouwd, waar jongens uit heel
Europa hun wijsgerige en theologische studies kwamen doen en, in die dagen der
Protestantse scheuring, de jaren vóór hun priesterwijding doorbrachten in colleges
midden in het centrum van de éénheid der Kerk. Het Germaans College, waar de in
vuurrode togen geklede Duitse studenten, de „kardinaaltjes" zoals de Romeinen ze
noemen, wonen, is het eerste, het Pauselijk Amerikaans College, de 14e October door
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de Paus zelf ingewijd, is het laatste in de rij van colleges voor priesterstudenten, die
aan Ignatius' opzet van een internationaal Romeins seminarie zijn ontsproten. De
statistiek vermeldt, dat het vorig jaar studenten uit 129 verschillende colleges van
diocesane en reguliere geestelijken naar de Gregoriana kwamen.
Vier eeuwen lang heeft de Gregoriana haar dubbele taak van seminarie en centrum
van kerkelijke wetenschappen glansrijk vervuld. Vanaf een Bellarminus en een Suarez
tot aan een Wernz en een De La Taille is er een hele rij klinkende namen te citeren
van internationale figuren, die beslissende invloed hadden op de wetenschap van hun
tijd. Het spreekt echter vanzelf, dat de Jezuïetenorde niet bij machte is, zoals geen
enkel instituut ter wereld trouwens, continu grootmeesters te produceren, en zelfs
hoorden we meermalen, ook van geleerden hier ter stede, dat naar hun mening de
Romeinse instituten van kerkelijke wetenschappen in een zeker isolement schenen te
raken, terwijl een levend en zakelijk contact met de centra buiten de Stad en in
andere landen juist in deze grenzenverwijdende tijd dringender was dan misschien
ooit te voren. De Gregoriana heeft, met de ruime en spontane medewerking van alle

Romeinse zusterinstellingen, de gelegenheid van haar vierde eeuwfeest aangegrepen
om een gedurfd initiatief in deze richting te nemen. Zij heeft een congres belegd van
maar liefst vijf faculteiten tegelijk tot gemeenschappelijk internationaal overleg over
enkele belangrijke actuele theoretische en practische vraagstukken. Het unanieme
oordeel van de talrijke deelnemers uit heel de vrije wereld '-- buiten de Jezuïeten
waren er meer dan honderd universiteiten en faculteiten vertegenwoordigd
luidde,
dat dit initiatief, in zijn geheel genomen en zonder in het minst de ogen te sluiten
voor de minder goed gelukte vergaderingen, geslaagd en vruchtbaar was. Met name
trof mij veler voldaanheid over de open en ruime discussies in de philosophische
sectie en de belangrijke, vernieuwende bijdragen geleverd door de geschiedkundige en
kerkrechtelijke afdelingen, waarin de deelnemers reeds de eerste grondslagen legden
voor een blijvend georganiseerd contact en periodieke internationale besprekingen.
Er is inderdaad reden om te hopen, dat de vierhonderdste verjaardag van de oude
Gregoriana een eeuwfeest is geweest, dat niet alleen opging in de lof van het verleden, maar heeft meegebouwd aan een nieuwe toekomst.

Dr Jean Lully

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

N

A de abrupte weigering van Tito om op het Italiaanse voorstel tot het houden

van een plebisciet in Triëst in te gaan hebben de bezettende machten, Engeland
en de V. Staten, zonder de betrokken partijen vooraf te raadplegen, besloten, dat zij
de A-zone aan Italië zouden overdragen. Tegen dit besluit was de reactie van Tito
feller dan zij verwacht hadden: „Ons geduld is uitgeput. Wij leggen ons niet goedsmoeds neer bij deze gang van zaken en zijn vastberaden er ons desnoods krachtig
tegen te verzetten". Om zijn woorden kracht bij te zetten trok hij troepen in de B-zone
samen en dreigde, dat, als Italiaanse soldaten één voet in de A-zone zouden zetten,
Jougoslavische troepen er zouden binnenrukken. Washington en Londen, ofschoon
beseffend dat zij een blunder hadden geslagen, weigerden met nadruk op hun besluit
terug te komen. Daarop bond Belgrado in en verklaarde zich bereid tot een onderlinge
overeenkomst met Italië. Minister Pella greep zijn kans. Hij maakte in de Italiaanse
Senaat bekend, dat hij gedreigd had te zullen aftreden — een stap, die het Natoverdrag zou kunnen aantasten — indien de mogendheden op haar besluit van 8 Octo
ber zouden terugkomen. Hij zou slechts in een conferentie toestemmen, zodra de
A-zone geheel aan Italië zou zijn overgedragen zonder daarom zijn aanspraken op
het door Jougoslavië bezette gebied op te geven. Hij herhaalde zijn voorstel van een
volksstemming, die, om aan Jougoslavië tegemoet te komen, beperkt zou zijn tot
personen, die vóór 4 November 1918 in dit gebied geboren waren. Inmiddels zag
Moskou kans de kwestie te vertroebelen. Visjinski, terugkomend op het reeds verouderde vredesverdrag met Italië, diende bij de V.R. een resolutie in om de Zwitserse
kolonel Fluckiner tot gouverneur van Triëst te benoemen en een voorlopige bestuursraad voor het vrije gebied van Triëst in te stellen. Zelfs Tito wees deze ongewenste
steun af: hij bleef wel communist, doch was niet van zins zijn onafhankelijkheid prijs
te geven. Om de diplomatieke actie der „Drie Groten" niet te doorkruisen, heeft
de V.R. besloten het debat over het Sovjet-voorstel uit te stellen, hopende, dat een

beraad tussen de 5 betrokken mogendheden want ook Frankrijk is van de partij ^-uitkomst zou brengen.
Een ander brandpunt in de internationale politiek vormt de politieke conferentie
over de vrede in Korea. Het besluit der V.N. om slechts de 16 deelnemende staten
en desnoods het „neutrale" Rusland aan de conferentietafel uit te nodigen viel niet in
de smaak van Peking en Moskou: Visjinski trachtte de V.N. op dit gesluit te doen
terugkomen. Bij monde van Tsjoe En Lai liet Peking weten, dat het niet volledig kon
instemmen met de resolutie, en dat aan een ronde-tafel ook nog India, Pakistan, Birma
en Indonesië moesten uitgenodigd worden. Het gold hier immers een zaak, waarin
geheel het Verre Oosten geïnteresseerd was. De tegenpartij bleef onverzettelijk op
haar standpunt staan, maar ook Peking gaf niet toe. Na driemaal uitgenodigd te zijn,
stemde Peking toe in een vóórbespreking op 26 October r twee dagen voor de
uiterste datum, waarop de eigenlijke conferentie, volgens afspraak, moest geopend
worden (28 October) te Pan Moen Djon, onder voorbehoud echter van het recht
om de samenstelling van de deelnemers te berde te brengen. Met de bespreking van
dit laatste punt liep de Octobermaand ten einde, zonder dat nog plaats en datum der
conferentie ter sprake was gekomen.
Dat de overgrote meerderheid der Chinese krijgsgevangenen doof zijn gebleven
voor de „uiteenzettingen" en boetepreken der „overtuigers" en onder hoon en spot
hebben geantwoord de voorkeur te geven aan de nationalistische regering op Formosa, heeft op de aard van hun „vrijwilligheid" een voor Peking beschamend licht
geworpen. De neutrale repatriëringscommissie, onderling verdeeld over de te volgen
handelwijze: zachte drang of geweld, zit met de handen in het haar, teleurgesteld
over de onverwachte vertraging in haar taak; het einde is nog niet in zicht.
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Ook de wapenstilstand tussen Israël en de Arabische Liga is er ver van af in een
vredesverdrag over te gaan. Aan grensincidenten heeft het niet ontbroken. Toen
echter gewapende Israëlische benden het Jordanisch dorp Kybia in de nacht overvielen en er 54 personen doodden, onder het motief het recht in eigen hand te nemen,
bracht de Arabische Liga deze schennis voor de V.R. en achtte de tijd gekomen voor
drastische maatregelen. De V.R. ontbood eenparig ter voorlichting de chef van de
militaire staf van de bestandscommissie, generaal Bennike, terwijl de V. St. besloten
geen financiële hulp aan Israël meer te verstrekken, zolang deze staat ten nadele van
Syrië water onttrok aan de Jordaan. Het rapport van generaal Bennike bevestigde,
dat de overval gepleegd was door goed-geoefende Israëlische soldaten. Het wees op
de „oude grensgeest" en toonde aan, dat gedurende dit jaar Israël 21 en de Jordaniërs
20 grensschendingen hadden bedreven. Elders is opgemerkt, dat vele Arabische
boeren door een willekeurige grenslijn van hun akkers gescheiden zijn, die zij slechts
tersluiks en des nachts kunnen bereiken. Zo ontstaan er grensincidenten.
Frankrijk doet wanhopige en kostbare pogingen om de Franse Unie met de drie
staten in Indo-China: Cambodsja, Laos en Vietnam door te voeren. Maar Saigon en
de andere staten stellen zulke hoge eisen omtrent zelfbestuur en onafhankelijkheid,
dat menigeen in Frankrijk zich afvraagt of het verlies aan mensenlevens en geldmiddelen niet te zwaar is voor een doel, dat steeds verder aan de einder ligt. Vandaar
dat de Assemblée met 315 tegen 251 stemmen een resolutie aanvaardde, waartegen
de regering-Laniel geen bezwaar maakte. De strijdkrachten der verbonden IndoChinese staten zouden ontwikkeld worden, opdat deze geleidelijk de plaats der Franse
troepen zouden kunnen innemen. De regering moet er naar streven om door onderhandelen een algemene vreedzame regeling der vraagstukken in Azië te bereiken. Of
ook met China, met de leider van de opstand Ho Tsji Minh, of met beiden contact
moest gezocht worden, werd niet nader aangeduid. Mochten echter de Unie-leden van
plan zijn het Unieverband te verbreken heeft het dan nog zin de strijd voort te zetten.
In Brits-Guyana heeft de gouverneur zich genoodzaakt gezien om de grondwet
buiten werking te stellen en de staat van beleg af te kondigen, omdat de „progressieve Volkspartij", onder leiding van dr Jagan, het communisme trachtte in te voeren.
Jagan heeft de overmoed gehad zich in Londen te gaan beklagen, waar hij kan rekenen op de steun van de uiterst linkse Labourleden, die met hem het officiële Britse
Witboek als onbetrouwbaar afwijzen.
Al deze verwikkelingen zijn koren op de molen van Moskou. Zwijgzaam als Stalin
beantwoordt Malenkof de herhaalde uitnodigingen tot vredelievend overleg ontwijkend
of negatief. Een conferentie te Lugano, te houden op 15 October, heeft hij afgeslagen.
Een nieuwe bijeenkomst der „Grote Drie '' , te Londen herhaalde het voorstel om in
November te Lugano, zonder deelneming van China, alleen maar de kwestie van
Duitsland en Oostenrijk te bespreken. Het voorstel bleef (voorlopig) onbeantwoord.
Adenauer, ofschoon niet tegenwoordig, maar thans de machtigste man van Europa,
heeft weten te voorkomen, dat men gratis aan Moskou een garantie van veiligheid
aanbood, waarvoor het, naar eigen zeggen, toch geen belangstelling had. Churchill
die met alle geweld, vóór het afsluiten van zijn politieke carrière, als vredesstichter
wil fungeren, is onder Amerikaanse drang er van weerhouden naar Moskou te gaan
om in een vriendschappelijk gesprek met Malenkof zijn plan te verwezenlijken van
een bijeenkomst op het hoogste niveau. Wanneer deze bespreking echter zou mislukken, waarvoor alle kans bestond, zouden de vredesmogelijkheden volkomen uitgeput zijn. Een ,,koude oorlog" verdient de voorkeur.
Sinds het Poolse episcopaat in 1950 een overeenkomst met de Poolse regering heeft
gesloten, waarin het Vaticaan lijdelijk heeft berust, is gebleken, dat een vergelijk van
de Kerk met het communistische systeem een hersenschim is. In een historisch document van 8 Mei 1953 hebben de Poolse bisschoppen verklaard, dat de „regering bezeten is van de krankzinnige wens de katholieke Kerk te vernietigen. In zijn gehele
geschiedenis heeft vrij Polen nog nimmer zulke pogingen tot onderwerping van de
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Kerk gekend". Deze ernstige beschuldiging werd op bevel van het Kremlin beantwoord met een proces in Sovjettrant tegen enige bisschoppen en met de gevangenneming van kardinaal Wyszynski. Tegen dit onrecht is hoofdzakelijk de katholieke
wereld in verzet gekomen, overal werden protestbetogingen en bidstonden gehouden,
die getuigden van het meeleven met de „Kerk in de stilte" en in de vervolging.
Kardinaal Griffin deed een beroep op de westelijke staatslieden, om de ogen niet te
sluiten voor deze wrede aanval op de godsdienstige vrijheid in Polen. „Het zou
werkelijk een tragiek zijn, indien dit zwijgen werd uitgelegd als een berusten". President Eisenhower sprak dan ook zijn afkeuring over deze gewelddaad uit.
Na langdurige onderhandelingen kwam in Augustus een Concordaat tussen Spanje
en de H. Stoel tot stand. Het vorige was na de revolutie van 1931 door de socialistische regering opgezegd. Van de 36 artikelen, vermelden we het principiële: „De
katholieke Kerk wordt erkend als de draagster van de religieuze eenheid van de
Spaanse natie". De vrijheid van het belijden van een andere godsdienstige overtuiging
wordt toegestaan. De bisschopsbenoeming geschiedt door de Paus, maar niet in
volkomen vrijheid. Wanneer na vertrouwelijk overleg een lijst van zes candidaten is
opgesteld, kiest de Paus er drie uit, waarop Franco één dezer drie aan het Vaticaan
ter definitieve benoeming voorstelt. Evenals met Griekenland heeft Washington met
Spanje een accoord getekend, waarbij Spanje enige vloot- en luchtbases inruimt tegen
een bedrag van 226 millioen dollar ter beveiliging.
Dit verdrag heeft Franco waarschijnlijk de moed gegeven om tijdens een betoging
van de Falanx Gibraltar, „bezet gebied" te laten opeisen en de overmoed om te
verklaren: „het hoogste dat men in deze wereld kan bereiken, is: Spanjaard te zijn"!
NEDERLAND
Op advies van de „drie wijze mannen" heeft de regering in het geschil tussen de
werkgevers en de werknemers omtrent de verlangde loonsverhoging de knoop doorgehakt door de lonen met vijf procent omhoog te laten gaan. De Vakcentralen hadden
6% gewild, de werkgevers achtten 4% voldoende. De 3 leden van de commissie van
advies waren tot de slotsom gekomen, dat 4,8% een redelijke verhoging was, waarop
de regering door afronding omhoog het percentage op 5 bracht, verplicht voor werknemers van 23 jaar en ouder. De leiders der drie vakverenigingen toonden zich zeer
teleurgesteld. De voorzitter van de K.A.B., de heer Middelhuis, zeide „geen illusies
meer te hebben over de sociale gezindheid der werkgevers". De heer Ruppert, voorzitter van de C.N.V. keurde de „millimeterpolitiek" af en legde de nadruk er op, dat
de grotere welvaart te danken was aan het beheerste optreden van de vakvereniging.
De scretaris van het N.V.V., de heer Vermeulen, was de eerste, die er op wees, dat
de cijfers door het Centraal Bureau van Statistiek aan de bemiddelaars verstrekt op
verkeerde basis berustten. Omdat echter de toepassing van dit besluit afhankelijk is
van de vraag, of het regeringsvoorstel dat nog ingediend moest worden, omtrent de
verhoging der huren alsmede van de opheffing van de nog resterende verbruiksbeperking ongewijzigd door de Kamers zou aanvaard worden, was het nog te vroeg
om ernstig verzet te verwachten. Te minder, omdat „De Stichting van de Arbeid"
zich met deze beslissing heeft verenigd.
Bij de algemene beschouwingen diende de fractie-voorzitter van de K.V.P., prof.
Romme, een motie in, waarin hij, als reactie tegen het dirigisme van de staat, voorstelde, met behoud van de thans aanvaarde loonvloer, de loonvorming in handen te
leggen van de bedrijfstak, doch binnen de grenzen van de doelstellingen der regering
en bewaakt door de Rijksbemiddelaars en later door de S.E.R. Tevens vroeg hij voor
de kleine zelfstandigen de vereveningsheffing niet te doe4 gelden voor de eerste
10.000 gulden per onderneming. Bij de leden van de P.v.d.A. vond dit voorstel heftige
tegenstand. De minister-president, Drees, was in zijn antwoord gematigder. Hij vond
de motie praematuur. De regering had over de vrijere loonvorming reeds 19 November
1952 advies gevraagd aan de S.E.R. Daarop had zij de ministers van Sociale Zaken,
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Economische Zaken en de P.B.O. opdracht gegeven deze zaak te bestuderen. Naar
aanleiding van de uit te brengen rapporten zal de regering overleg moeten plegen
met het bedrijfsleven en de heer Romme deed beter daarop te wachten. In zijn repliek
verklaarde Romme gevoeligheden te willen ontzien. In afwachting van het resultaat
der besprekingen borg hij zijn motie voorlopig in de ijskast op, gereed ze weer voor
de dag te halen, als binnen redelijke tijd geen bevredigend verloop heeft plaats gehad.
De vereveningverlichting kwam de minister van financiën te duur uit. Dit zou de
Staat op 23 millioen komen te staan. Wel was hij bereid aan de kleine middenstand
enige financiële concessies te doen. De klachten over het zich steeds uitbreidende
ambtenarenapparaat, over te hoge staatsuitgaven werden door de regering min of
meer gelukkig afgewezen of gesust. Ds Zandt bracht de „note gaffe" in de Kamer,
toen hij met grote ernst aandrong op de intrekking van het bankbiljet van 25 gulden.
Hij had er Sint Martinus, met een stralenkrans op ontdekt en vreesde, dat het zover
in het protestantse Nederland zou komen, dat op een goede dag het afbeeldsel van
de paus of van Carl Marx onder protestantse ogen werd gebracht. Drees trachtte zijn
bezwaar weg te werken met de opmerking, dat Sint Martinus een figuur was uit de
tijd van de ongespleten christenheid, dat Salomon de hoofdfiguur was, aanvaardbaar
ook voor Ds Zandt en dat ook een tekst uit de Statenbijbel er bij stond. Tot verdriet
van de dominee was het de minister-president niet bekend, dat dit biljet zou worden
ingetrokken.
De K.V.P. heeft een groot verlies geleden door het aftreden van haar voorzitter,
de heer J. W. Andriessen. Op medisch advies heeft hij besloten deze zware functie
neer te leggen en zich te beperken tot het Kamerlidmaatschap. Hoewel voortgekomen
uit arbeidskringen genoot hij aller vertrouwen. Zijn ervaring, zijn kennis van zaken,
zijn uitnemende eigenschappen en vooral zijn liefde voor de partij stempelden hem
tot een uitnemend partijvoorzitter.
1-11-1953
K. J. D.
BELGI1
De eerste maand na de hervatting van de parlementaire werkzaamheden bewees,
dat de standpunten tegenover de grote vraagstukken van het ogenblik heel wat
ingewikkelder zijn, dan de zwart-wit tegenstelling regering-oppositie laat vermoeden.
Het bleek dat er bij elk van de twee grote partijen in eigen boezem heel wat tegenstrijdige strekkingen bestonden, wier overbrugging de leiding voor zware problemen
stelt. De Socialistische Partij vooral zal het niet gemakkelijk hebben een programma
te vinden, dat iedereen binnen de partij zal bevredigen.
De Kamer hervatte intussen haar werkzaamheden, zonder dat die problemen al aan
het licht gekomen waren. Twee vraagstukken beheersten op dat ogenblik de politieke
scene. Het eerste was de nieuwe werkloosheidsreglementering, door de syndicaten
niet al te best onthaald, en waarover bijna onmiddellijk geïnterpelleerd werd. Het
andere betrof de beruchte parlementaire timing. Zou er behalve EDG, Grondwetsherziening, de begroting van 's Rijks middelen en het contingent voor 1954 nog een
verder programma afgewerkt worden of niet? Na heel wat aanvankelijke onklaarheid
is de meerderheid dan tenslotte toch tot het besluit gekomen, af te werken wat
afwerkbaar is. Zulks bleek uit de verklaring die de Eerste Minister voor de Senaatsgroep aflegde, uit het communiqué van het Nationaal Comité van de C.V.P. d.d.
17-10 en uit het precieze artikel van Voorzitter Theo Lefèvre, waarin een concreet
en tamelijk uitgebreid actieprogramma werd aangegeven. De Socialistische voorzitter,
dhr Buset, mag dan smalend van euphorie gewagen, het spreekt voor de ongebroken
geest en voor het doorzettingsvermogen van de regeringspartij, dat ze tot het einde
toe wil blijven verwezenlijken wat maar enigszins mogelijk is. Het zou trouwens wel
eens kunnen gebeuren dat ze die bijkomende verwezenlijkingen erg nodig zal hebben!
We denken hierbij vooral aan de Middenstand die zich ietwat verwaarloosd voelt
en naar een wetgeving op de grootwarenhuizen en de vestiging snakt, terwijl de
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stemmen van de behoeftigen die een pensioen voor de zelfstandigen wensen, al maar
luider worden. Hierbij komt nog, dat deze stand zich ten zeerste bedreigd voelt door
de nieuwe wet betreffende de overdrachtstaxe, waarvan men het controlestelsel, met
vooral de mogelijkheid tot huiszoeking, grondig verafschuwt. Wellicht zullen verschillende van deze wetten werkelijkheid worden, terwijl anderdeels de fiscale amnestie
inzake overdrachtstaxe verlengd werd tot 31 December en de geduchte wet zelf
wellicht iets van haar scherpte zal inboeten. Intussen zijn de moeilijkheden met de
„partijtjes binnen de partij", die grotendeels in middenstandsontevredenheid hun
oorsprong vonden, nog niet opgelost. Ten bate van de democratie die noch met
talrijke noch met kleine partijtjes gediend is, mag men hopen dat het niet tot acute
crisissen of tot een effectieve scheuring komt.
Zulk een radicale ontknoping zal wel evenmin de verdeeldheid binnen de Socialistische partij bezegelen. Het is zelfs te verwachten dat het Congres van 7 en 8
November hier reeds een oplossing zal brengen waarbij de „vijand", de regeringspartij, het verenigend element zou zijn. Op dit ogenblik botsen de meningen nochtans
scherp tegen elkaar op, zowel wat het Vlaams-Waalse vraagstuk als wat de EDG
betreft. Bij de debatten over de verklaring tot Grondwetsherziening waren de socialisten het er hoogstens over eens, dat de herziening niet beperkt mocht blijven tot de
artikelen uit het regeringsontwerp. Vooral inzake het federalisme bleek niet de minste
eensgezindheid te bestaan, en kwam zelfs de tucht, in deze rangen zeer geprezen, in
't gedrang. Tenslotte stemden 33 linkse mandatarissen voor een bespreking van het
federalisme. Van rechtse zijde, waar het federalisme als verdelende tendens unaniem
werd afgewezen, is deze houding gebrandmerkt, bijna als separatistisch. Zulk een
strekking is weliswaar bij enkele heethoofden onder de Wallinganten te vinden. Toch
is het onrechtvaardig, separatisme en federalisme zo maar over dezelfde kam te
scheren. Vele federalisten geloven, dat hun formule, een losse band, de enige mogelijkheid is om de eenheid te bewaren tussen twee centrifugale entiteiten die de vaste
band als een dwang aanvoelen. Die polariteit, om ze niet nog scherper te noemen,
kwam ontstellend duidelijk tot uiting in het rumoer rond de zgn. herstelbedevaart van
het IJzerfront. Deze verschijnselen blijven trouwens ook voor de leden der meerderheid
niet onopgemerkt. Vanwaar anders de bezorgdheid om het idee van cultuurkamers,
door dhr Van Elslande naar voren gebracht en dat, zij het dan zonder grondwetsherziening zeer concreet door het Nationaal Comité van de C.V.P. werd aanvaard? Vanwaar anders ook de verklaring van dhr De Schrijver, in verband met het amendement
Verroken over het taalgebruik, en die neerkomt op „in Vlaanderen Vlaams", ja zelfs
een overheidstussenkomst in de economische sector voor mogelijk houdt? Zoveel is
zeker, dat de noodzakelijkheid van deconcentratie en decentralisatie én in meerderheids- én in oppositiemiddens tenvolle wordt ingezien. Beide formules zullen onder de
dwang der omstandigheden nu eindelijk geconcretiseerd worden, en het valt te verwachten dat de twee grote partijen met een nauwkeurig programma dienaangaande
voor de dag zullen komen. Onder die voorwaarden kan zonder twijfel de Belgische
eenheid gevrijwaard blijven, maar men mag dan ook met de verwezenlijking niet
langer talmen. Want anders konden de federalisten wel eens gelijk krijgen,
Reeds in een vorige kroniek hadden we gelegenheid te wijzen op de verdeeldheid
die aangaande de EDG in alle partijen heerst. Deze verscheidenheid van meningen
binnen de BSP is thans zeer duidelijk gebleken uit de antwoorden die door de
socialistische gewestelijke federaties gegeven werden op de vraag of de EDG al dan
niet geratificeerd dient te worden. Verschillende Waalse federaties zijn voor goedkeuring, tal van andere onderschrijven de stelling van de partijraad: pas na de
grondwetsherziening, in geen geval onder de huidige legislatuur. Zal dit uitlopen op
een toelating tot individuele stemming zoals die inzake het federalisme gegeven werd,
en zoals door een motie Spaak in de Brusselse federatie van de BSP wordt voorgesteld? In dat geval is de kwestie van het Defensieverdrag geen probleem meer.
L. Deraedt

Forum
De Unesco en de Philosophie
Enkele jaren geleden kon het schijnen,
alsof de Unesco een officiële philosophie
wilde gaan verkondigen en als grondslag
erkennen voor haar culturele activiteiten.
En onder de impuls van de eerste algemene secretaris Julian Huxley zou deze
philosophie er één geweest zijn van positivistisch-scientistische factuur. Dat de
Unesco hiervan is teruggekomen bewijst
eens te meer het boek, dat zij zo pas heeft
uitgegeven onder de titel L'enseignementt

hebben op de cultuur en op de waar den
van het menselijk bestaan. Verder wordt
er zeer sterk de nadruk op gelegd, dat
het onderwijs in de wijsbegeerte een vrije
reflexie is van de geest, en dat het tegen
zijn eigen aard zou zijn, indien, met welke
goede bedoelingen ook, van buiten af nor-

de la philosophie. Enquête internationa-

men werden opgelegd, die de reflexie van
de philosoof in haar vrijheid zouden hinderen.
In een inleiding van de voorzitter van
het comité, dhr Georges Canqhilham, al-

le 1 ) . Hierin vinden we het resultaat van
een ontwerp, dat door haar in 1951 en
1952 werd vastgesteld, en uitgewerkt
door een internationaal comité van deskundigen. De acht experten (van WestDuitsland, Cuba, Egypte, Verenigde Staten, Frankrijk, India, Italië, Engeland)
die hier aan het woord komen zijn geen
eigenlijke „philosophen", maar philosophieprofessoren en ambtenaren van de
ministeries van Onderwijs. De uitgebreide vragenlijst, die aan de verschillende
landen werd gezonden, had voornamelijk
betrekking op twee problemen: Welke is
de toestand van het onderricht in de philosophie in elk land, en kan de philosophie bijdragen tot de goede verstandhouding tussen de volkeren? In het begin van
het boek vindt men een gezamenlijke verklaring van de acht experten. Hierin
wordt de wens geformuleerd, dat in de
landen, waar het philosophisch onderricht
reeds ver ontwikkeld is, dit onderricht gehandhaafd zal blijven, en dat het elders
moge ontwikkeld worden, zodat het overal zijn eigen functie zal kunnen vervullen,
nl. de mensen vertrouwd te maken met de
fundamentele problemen die betrekking

gemeen inspecteur van het Middelbaar
Onderwijs in Frankrijk 2 ) wordt zeer duidelijk betoogd, dat het onderricht in de
philosophie zich niet in de dienst kan
stellen van enige ideologie, noch „zich
ondergeschikt kan maken aan enig wachtwoord (consigne) hoe edel ook bedoeld"
(p. 23) . Dus zelfs de „goede verstandhouding onder de volkeren" kan niet het
onmiddellijk doel zijn van dit onderricht,
hetgeen echter niet belet te constateren,
dat de specifieke doeleinden van de wijsbegeerte buiten en boven de concrete
stromingen staan, die de verdeeldheid en
de rivaliteit tussen de volkeren bepalen.
Daarom, zegt de schrijver, is het mogelijk
dat een philosophisch onderricht, dat de
autonomie van de wijsbegeerte volledig
eerbiedigt, vanzelf de geest van verdraagzaamheid en onderlinge verstandhouding
bevordert, maar het doet dit onrechtstreeks en zonder dit resultaat direct te
bedoelen" (p. 24) .
Het ontgaat ons echter niet dat deze
stellingen niet definitief kunnen zijn en
dat een absolute vrijheid ook van het
philosophisch denken tot de onmogelijkheden moet gerekend worden. Dit erken-

1) L'enseignement de la philosophie. Line enquête internationale de l'Unesco. -- Unesco, Parijs, 1953,
242 pp., Fr. Fr. 450.
2) Het M.O. in Frankrijk omvat twee jaren „baccalaureaat". In het tweede jaar is de philosophie een
der belangrijkste vakken.
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nen de deskundigen zelf, die in hun gezamenlijke verklaring er op wijzen, dat de
autonomie van de philosoof met zich meebrengt, dat hij met belangstelling en eerbied ook de philosophische overtuiging
van anderen tegemoet treedt. Maar, voegen zij hieraan toe: ,,het ware een zelfmoord voor het philosophisch denken, in
naam van deze deugd van tact dezelfde
eerbiedige aandacht te verlenen aan de
leerstellingen, die de essentiële waarde
van de vrijheid en de verdraagzaamheid
erkennen als aan die welke die waarde
negeren" (p. 14) . Er zijn dus wel min of
meer absolute waarden, die ook het philosophisch denken moet eerbiedigen. Het
zou ons te ver voeren, als we hier verder

op ira wilden gaan om te trachten een
juiste bepaling te geven van de grenzen
van de autonomie der wijsbegeerte.
Elk der acht experten geeft verder in
dit boek een overzicht over het philosophisch onderricht in zijn land. Deze bijdragen zijn zeer leerrijk, maar zo uiteenlopend dat een samenvatting onmogelijk
is. We moeten ons ermede tevreden stellen te verwijzen naar het boek zelf. Hee l .
algemeen wijzen we erop dat het meest
rationele en het best gevestigde en georganiseerde onderwijs in de wijsbegeerte
wel in Frankrijk wordt gegeven, terwijl in
landen als Cuba, India en Egypte dit onderwijs nog in een ontwikkelingsstadium
verkeert.
F. De Raedemaeker

Literatuur en Psychologie
Jan van Sleeuwen: angst en eenzaamheid als thematiek

In „Kultuurleven" van Aug.-Sept. 1953

Sleeuwen Avonturiers op de driesprong,
waarin gepoogd wordt in de veelheid van
20ste eeuwse schrijvers en dichters groeperingen aan te treffen naar de wijze
waarop de angst en/of de eenzaamheid
als creatieve factoren in hun werk aanwezig zijn. Van Sleeuwen pretendeert
niet een wetenschappelijk-psychologisch
essay te schrijven. Hij is in eerste instantie literator met grote aesthetische gevoeligheid en heeft daarbij een opmerkelijke
critisch-analytische begaafdheid. Omdat
hij er m.i. in slaagde via de literatuur he t
kernprobleem van de angst te raken, en
op grond van zeer persoonlijke observaties tot een alleszins aannemelijke schrijvers--indeling kwam, willen we de inhoud
van genoemd essay in grote lijnen overnemen en enkele punten nader beschouwen.
De heer van Sleeuwen constateert, dat
de mens sinds de Renaissance zich steeds
meer buiten de gemeenschap heeft geplaatst en anderzijds zijn bindingen met
een persoonlijke God allengs heeft laten

vond ik een artikel van Drs. Jan van

schieten. Het verwondert hem dan ook

Het is begrijpelijk, dat de angst in de
wereld van vandaag een veelbesproken,
en vaak beschreven onderwerp is, dat op
de vO6rpagina's van kranten en op de
affiches van bioscopen verschijnt en dat
in de belletrie herhaaldelijk te berde
wordt gebracht. Jammer is echter, dat
vele publicisten over angst praten terwijl
ze de angst niet zelf direct of indirect
hebben ervaren en niet zelden de existentiële angst verwisselen met vrees voor
iets reëels. Men behoeft geen psycholoog
of psychiater te zijn om over angst te
kunnen schrijven zonder in bovengenoemde fouten te vervallen. Ook is het niet
noodzakelijk, dat men de grenssituatie
(Jaspers) heeft doorleefd. Men moet echter in staat zijn de eigen angsten als zodanig te herkennen en/of de angst van
zijn medemensen in te voelen zonder deze
onmiddellijk te verdringen resp. te rationaliseren en te bagatelliseren.

.
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groot en te diep om in dit kader behandeld te worden.
Kenmerkend voor de psychologische
gevoeligheid van Jan van Sleeuwen is
zijn opmerking over de hoofdpersoon van
Greene's The Heart of the Matter. „Scobie staat eenzaam tegenover de mensen
(o.a. in zijn huwelijk) en tegenover God,
zijn zonden zijn communicatiemiddelen
om van het alleen-zijn verlost te worden,
zowel zijn corruptieve handelingen met
de Syrische koopman, als zijn overspel
met de jonge vrouw Helen, die haar man
bij een scheepsramp verloren heeft. Door
zijn eenzaamheid van mens tot mens te
verkleinen, vergroot hij die tussen zichzelf en God in angsten en wroeging".
Op enkele plaatsen in zijn artikel gaat
de - dichter-literator-Neerlandicus van
Sleeuwen buiten zijn „boekje", met de
affectieve vrijheidslievendheid van de
man die dergelijke escapades niet als even
zovele bewust gemaakte waagstukken beschouwt. Bijvoorbeeld: waar hij Gerrit
Achterberg een angstneurose toedicht,
waar hij de theorieën van Sartre en Heidegger in één ademt noemt als denksystemen, waarvan de practische consequentie
voor de Christen is een verdroging van
de menselijke waardigheid, daar waar hij
Blaman ervan beticht de mens uit elkaar
te klieven tot een geest vol trauma's en
een lichaam vol driften, en waar hij het
protestantisme van vandaag te zeer verwatert noemt tot vrijzinnigheid en humanisme. Deze kermisetalage van begrippen
verraadt een hyperthyme schrijversvaart,
welke over een bezinning op elk gebruikt
psychologisch of philosophisch begrip
heenbruist, een vaart overigens waarin
subtiele psychologische observaties opblinken als onderdelen van een symptomatologie met beklijvende werkelijkheidswaarde.

* * *

Het verband tussen roman (en novelle
en gedicht) en psychologie ligt in de inhoud van het begrip de ervaring omtrent
de mens. Deze ervaring, deze kennis van

de mens, is alleen dan te verwerven
„wanneer iemand ons ter harte gaat", betoogt Buytendijk (in Psychologie van de
roman). En hij valt daarbij terug op het
wijze inzicht van Pascal: ,,Le coeur a ses
raisons que la raison ne connait pas", en
op dat van Binswanger, die zegt dat ervaring omtrent de mens eerst verworven
wordt, wanneer wij hem van hart tot hart
kennen. Hier liggen de bronnen voor de
psychologische kennis van de mens, maar'
tevens de bronnen waaruit de romanschrijver put.
De psychologische waarde van de roman wordt bepaald door de scherpte van
het waarnemingsvermogen en de invoelende intuïtie van de auteur. Deze bewegingen moeten zich niet op bepaalde
structuren richten maar op de menselijke
totaliteit, en het verschijnende transcenderen in de richting van het zijnde. Deze
bezielende actie openbaart zich alleen
aan de adaequaat besnaarde lezer en
komt hem voor als „het wonder ener incarnatie van zijn eigen menselijke mogelijkheid". „In de geestelijke beweging van
de roman worden de diepste gronden van
de laatste bestemming van de mens zichtbaar in de concrete beelden der verbeelding" (Buytendijk). Blijkens zijn artikel „Avonturiers op de driesprong" is
Jan van Sleeuwen zeker een dergelijke
adaequaat besnaarde lezer, die dan buitendien nog in staat is zijn resonnanties te
identificeren en critisch te ordenen. --Het is niet de reflectief verstandelijke
inhoud van de roman, die ons aanspreekt,
maar de wijze waarop de situatie en de
personen ons direct ter harte gaan en die
wij ontroerd leren kennen. „Deze eviden•
tie is het, die juist het werkelijkheidskarakter van de roman uitmaakt en zij berust in de geloofwaardigheid van de
schepping van de kunstenaar" (Buytendijk) . Wij worden dus getroffen door het
waarheidsgehalte der psychologische kennis van de romanschrijver. De grond van
het menselijke zijn te ontmoeten (in de
literatuur) betekent de ontsluiting van

273

FORUM
psychologische kennis en is psychologische vorming. Dit laatste betekent na-

tuurlijk niet een moeiteloos doordringen
in de wetenschappelijke systematiek van
allerlei zielkundige theorieën, maar wel
een uitbreiding van de mensenkennis en
een verdieping van het inzicht in de eigen
zijnswijze.
Een der gronden van het menselijk zijn
is de eenzaamheid en de daaruit voortvloeiende onbeholpenheid, die cumuleert
in een existentiële angst. Vorsend naar
deze thematiek in de literatuur vanaf
1900, kwam Jan van Sleeuwen tot de genoemde groepering van schrijvers en
dichters.
* * *

geen verschil tusblijkbaar
Er is
sen de bronnen van de romancier (en de
poëet) en die van de psycholoog. Het is
op
zelfs zo, dat de psycholoog zich
vruchtdragende wijze kan laven aan de
wateren, welke de ,,belletrist" met fijne
intuïtie uit de gemeenschappelijke bron
heeft gepuurd. Het verschil tussen de we -

tenschappelijke terminologie van de psycholoog en de woordenschat van de letterkundige is echter van dien aard, dat de
literator zich niet meer straffeloos van de
specifiek geworden psychologische termen kan bedienen, ook niet wanneer hij
zich beroept op de los-vaste betekenis
welke sommige begrippen in het zogenaamde spraakgebruik hebben gekregen
middels de publicaties van beunhazen en

psychologiserende auteurs. Gaan literatoren, speciaal romanschrijvers, gebruik
maken van door psychologen en psychiaters uitgewerkte gegevenheden, dan riskeren zij dat de psychologische waarde
van hun scheppingen aanmerkelijk vervlakt en een kunstmatige indruk wekt,
zelfs wanneer ze een bepaald hoofdstuk
van de psychologie zorgvuldig hebben
bestudeerd, want het gebeurt zelden dat
ze deze experimentele kennis van anderen
harmonisch in hun eigen wereld van ervaringen integreren.
Na lezing van The end of the a f f air
kon ik mij persoonlijk niet aan de indruk
onttrekken, dat ook de grote schrijver die
Graham Greene is de psychologische
handboeken niet in de kast heeft kunnen
laten staan. Dezelfde conclusie trok ik uit
de lectuur van Alberto Moravia's Agostino. Om maar te zwijgen van de talrijke
middle-brow en lo w- brow auteurs, die,
zonder of met weinig creatieve fantasie,
uitgebeende dieptepsychologische structuren met vlees en textiel omkleden en
aan de lezer voorstellen als waarachtige
(„geloofwaardige") romanfiguren.
Intussen zijn we wel heel ver afgedwaald van ons uitgangspunt en van het
artikel in „Kultuurleven", een afdwaling
die ik slechts kan verontschuldigen met
mijn intense belangstelling voor de verwikkelingen in het niemandsland tussen
literatuur en psychologie.

J. J. C. M.

Gekeerd naar het Oosten
Voor enkele maanden heeft Richard
Hamann het eerste deel van zijn kunstgeschiedenis uitgegeven 1 ) . Tegen alle
chronologie en logica in, was het tweede
deel reeds verschenen in 1933. Maar toen
vermoedde niemand r wellicht ook de
schrijver niet r dat zijn standaardwerk
over de kunst der christelijke tijden ooit
het tweede deel zou worden van een ge-

schiedenis die gaat van de praehistorische
vuurstenen tot de hedendaagse abstracte
schilderijen.
Het eerste deel, dat nu pas verscheen,
handelt over de klassieke oudheid: Voorgeschiedenis, Egypte, Mesopotamië, Griekenland, Rome. Zoals in zijn vorig werk
is Hamann ook hier erop bedacht een
goed leesbare studie te schrijven. Daartoe

1) Richard Hamann, Geschichte der Kunst, I Kunst des

Altertuens. — Droemersche Verlags-

anstalt, Munchen, 1953, 980 pp. 18 X 25 cm, 966 afb., 18 gekleurde platen, voll., D.M. 28.50.
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creatieve geesten
geesten de
de
pere maar

beitel van
van hun
hun critiek
critiek kunnen
kunnen zetten.
zetten. ZeZe~
ker zal
zal de
deinnerlijke
innerlijkeafhankelijkheid
afhankelijkheid die
die
bo~
kunststijl bindt
een kunststijl
bindt aan
aan het
het ras
ras en de bodem nog
nog scherper
scherper moeten
moeten bepaald
bepaald worwor~
dem
den. Wij hebben
hebben nog niet voor goed
goed afgeafge~
den.
rekend met Taine's
Taine's theorieën.
theorieën.
rekend

***
* * *
Na ongeveer
ongeveer twintig
twintig jaar
jaar geduldig
geduldig
werk heeft
heeft Roger
Roger Bézombes
Bézombes zijn
zijn boek
boek 22))
werk
uitgegeven.
uitgegeven. Meer
Meer dan
dan een thesis
thesis over
over of
of
een illustratie
illustratie van
het exotisme
exotisme in
in de
de
een
van het
kunst
is dit
kunst is
dit boek
boek zelf
zelf geworden
geworden tot
tot een
een
exotisch
exotisch product
product vol
vol flitsende
flitsende verbeelverbeelont~
dingsinvallen, spelend
een plots
plots ontdingsinvallen,
spelend in
in een
dekte
dekte schitterende
schitterende versregel
versregel en
en diepzinndiepzinntekst of
of in
ineen
eenhaast
haastonbekende,
onbekende, maar
maar
ige tekst
heerlijke
afbeelding. De
heerlijke afbeelding.
De inleiding
inleiding kan
kan niet
niet
wetenschappelijk genoemd
genoemd worden.
worden. Zij is
er niet
niet minder
minder suggestief om,
om, zoals
zoals troutrouwens
wens het
het ganse
ganse werk.
werk. Alles
Alles in
in dit
dit boek
boek
zegt minder
minder dan het laat
laat vermoeden.
vermoeden. TekTeksten uit
sten
uit het
het Evangelie
Evangelie staan
staan er
er naast
naast
citaten uit
citaten
uit de
de Koran,
Koran, Homeros
Homeros reikt
reikt de
de
hand aan
hand
aan Vergilius,
Vergilius, Dante
Dante ontmoet
ontmoet PePetrarca,
More vindt
vindt Durer,
Dürer, Bergson
Bergson moet
moet
trarca, More
Sartre
dulden. Men
Men ontdekt
ontdekt er
er
Sartre naast zich dulden.
een voorhistorische rotstekening
rotstekening naast een
een
Egyptisch schilderij
schilderij en treft er Giotto
Giotto aan
aan
naast Rubens.
Alleen is het
het wat
watjammer
jammer
naast
Rubens. Alleen
dat er in onze tijd
tijd slechts
slechts Franse
Franse schilders
schilders
schijnen te
te bestaan.
schijnen
bestaan. Deze
Dezeverschuiving
verschuiving
der belangstelling
R.
der
belangstelling van de
de Fransman
Fransman R.
Bézombes
eigen patrimonium
patrimonium is
is
Bézombes naar
naar het eigen
overal merkbaar
merkbaar al
ze nergens
nergens storend.
storend.
al is ze
Het
wetenschappelijk apparaat
- want
want
Het wetenschappelijk
apparaat
dit niet --ook hier ontbreekt
ontbreekt dit
- bestaat
bestaat uit
uit
biographische
de
biographische aantekeningen
aantekeningenover
over de
uit korte
korte nota's
nota's bij
bij
auteurs
auteurs en schilders en uit
hun
werk. Kostbare
Kostbare documenten,
documenten, soms
soms
hun werk.
nog
sprekender dan
of
nog sprekender
dan het
het schone
schone woord of
het beeld.
beeld.
****
* *
Het
voorwoord van
geeft
Het voorwoord
van Paul
Paul Valéry geeft
aan het boek een nieuwe dimensie,
dimensie, waarin
men
onttrokken wordt
de banale
banale
men onttrokken
wordt aan
aan de
weetgierigheid
zich alleen
alleen vrolijk
vrolijk
weetgierigheiddie
die zich

Valéry . -— Else2)
Roger Bezombes,
Bezombes, L'Exotlsme
dam
et la
laPensée.
Pemée. Voorwoord van
Paul Valéry.
van Paul
ns l'Art
l'Art et
L'Exotisme da
2) Roger
platen, voll., 780
cm., 230
230 afb.,
afb., 10
10 gekleurde platen,
180 Fr.
Fr.
vier, Brussel, 1953,
1953,202
202pp.
pp. 21
27 X
X 36 cm.,
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maakt
om ongewone
ongewone gelaatskleur
gelaatskleur en
en
maakt om
vreemde
leidt ons
ons binnen
binnen in
in een
een
vreemde snit.
snit. Het leidt
gewest waar
waar het
het boek
boek van
van Bézombes
Bézombes dat
dat
de
van Hamann
Hamann ontmoet,
ontmoet. het
het gewest van de
creatieve
door Paul
Paul Valéry
Valéry het
het
creatieve geest.
geest, door
Oosten genoemd.
genoemd. Met als
als grenzen
grenzen droom
droom
en
verlangen isis dit
dit het
het gewest
gewest van
van de
de
en verlangen
aesthetische emotie,
emotie. waaruit
waaruit beide
beide boeken
boeken
zijn
ontstaan en
en waarheen
waarheen beide
beide terugterugzijn ontstaan
voeren.
Deze kunstontroering
kunstontroering wordt
wordt door
door
voeren. Deze
Valéry beschreven:
„Mais si
si Ia
Valéry
beschreven: "Mais
la Fable
Fable
vief la
la génération
génération de
de la
la Fable
Fable
n'est
n'est pas la vie,
est l'un
run des actes de
de la
la vie
vie qui
quien
endémondémontrent
Ie plus
plus fortement
fortement lalapuissance".
puissance",
trent le
Het kunstwerk
kunstwerk is de
de schoonste
schoonste en
en waarwaarachtigste
fabel. Zij leeft
leeft in
in de
destervende
stervende
achtigste fabel.
bison, waarin
bison.
waarin kinderogen
kinderogen haar
haar erkennen
erkennen
te midden
midden van de
de duisternis
duisternis der
der voorhisvoorhistorische
trage NijlNijltorische krochten.
krochten. Over
Over het trage
water gaat
gaat haar
haar vaart
vaart bij
bij het wiegen van
van
de Lotusbloem
Lotusbloem die
die jonge
jongemeisjes
meisjes plukken
plukken
om
te laten
laten verstarren
verstarren in de
de troon
troon van
van
om ze te
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hun
koning. eeuwig
eeuwig en
en nabij.
nabij. Zij
Zij waakt,
waakt.
hun koning,
bij de poorten
poorten van
van
hard
majestatisch, bij
hard en majestatisch,
Babylon. Zij
Zij klimt
Babylon.
klimt op in
in de
decannelures
cannelures.,
rimpels
der Dorische
Dorische temtemrimpels in
in het
het gewaad der
zij de
demenselijke
menselijkevergankelijkvergankelijkpels, waar
waar zij
heid bergt in Apollo's olympische gestalte.
gestalte.
Ofschoon de Romein
Romein haar
haar in
in zijn
zijn beelden
beelden
zij zich ononniet
kan vangen,
vangen. toch
toch buigt
buigt zij
niet kan
sterfelijk
Gard te Nimes.
Nimes.
sterfelijk in
in zijn
zijn Pont
Pont du
du Gard
Het is
is heerlijk
heerlijk met
met Hamann
Hamann haar
haar rondrondvaart
volgen rond
rond de
de oude
oude moederzee,
moederzee,
vaart te volgen
en met Bézombes
Bézombes haar
haar te
te zien
zienopklimmen
opklimmen
als
een winderank
winderank rond
rond de
de spijlen
spijlen der
der
als een
exotische
iconographie. van de
de paradijsparadijsexotische iconographie,
dieren
de middeleeuwse
middeleeuwse Turken
Turken tot
tot
dieren over de
de moderne
moderne Odalisken.
Odalisken.
Voor
ieder die
die deze
dezewerken
werken aankan
aankan
Voor ieder
zij een
een aangename
aangename studie
studie en
en een
een
zullen
zullen zij
leerrijke
zijn. die hen
hen dieper
dieper zal
zal
leerrijke verpozing
verpozing zijn,
binnenvoeren
het onbekende
onbekende Oosten,
Oosten.
binnenvoeren in
in het
de Kunst.
het exotische land van de
de geest,
geest. de
G. BekaertG.Bekart
.

..

Katholieke Philosophie zonder
zonder Isolement
Isolement
12
Augustus 1950
1950 verscheen
verscheen de encyency12 Augustus
cliek
"Humani generis",
generis" • welke
welke handelt
handelt
cliek „Humani
"over
enige onware
onware opvattingen,
opvattingen. die de
de
„over enige
grondslagen
de katholieke
katholieke leer
leer dreidreigrondslagen van de
gen te
te ondermijnen".
ondermijnen", Ingewijden
Ingewijden herinneherinneren
zich ongetwijfeld
ongetwijfeld nog,
nog. hoe
hoe bezorgd
bezorgd
ren zich
sommigen
uit RoRosommigen waren
waren door
door dit
dit woord uit
me
"entre nous"
nous" hoorde
hoorde men
men wel
wel het
het
me en „entre
commentaar.
ontwikkeling der
der
commentaar,dat
dat de ontwikkeling
philosophie
katholieken --- over
over
philosophie onder de katholieken
deze spreken wij
wij hier speciaal —
- nu
nu voor
voor
vele jaren
jaren geremd
geremd was.
degelegenheid
gelegenheid
Wij
hadden dit
dit jaar
jaar de
Wij hadden
eens
te zien,
zien. of
of deze
deze sombere
sombere en
en wat
wat
eens te
bittere
inderdaad in
is
bittere profetie
profetie inderdaad
in vervulling is
gegaan
na drie
drie jaar,
jaar. nu
nu wij
wij twee
tweemaal
maal
gegaan na
achtereen
katholieke philosophen
philosophen op
op
achtereen de katholieke
groot
terrein geconfronteerd
geconfronteerd zagen met
met
groot terrein
hun
niet-christelijke collega's.
gehun niet-christelijke
collega's. Dit
Dit gebeurde
beurde vooreerst
vooreerst op
op het XIde Internationale Congres
Congres voor Philosophie
Philosophie te
te Brussel
Brussel
van 20-26
20-26 Augustus
Augustus en
en vervolgens
vervolgens --- op
op
geheel
andere wijze
- tijdens
tijdens het
het We
We-geheel andere
wijze --tenschappelijk
Rome van
van13-13tenschappelijk Congres
Congres te Rome

18
gelegenheid van het 40040018 October.
October, ter
ter gelegenheid
jarig
der Pauselijke
Pauselijke Gregoriaanse
Gregoriaanse
jarig bestaan der
Universiteit.
Wie naar
naar dergelijke
dergelijke congressen
congressen gaat
gaat
om
er in
in rust
rust en
en stilte
stilte de
de waarheid
waarheid! te
te
om er
vinden.
zal teleurgesteld
teleurgesteld worden.
worden. Een
Een
vinden, zal
philosophisch
eerder te vergevergephilosophisch congres
congres is eerder
lijken
een jaarbeurs.
jaarbeurs. Zoals
Zoals iemand
iemand
lijken met
met een
daar.
de stands
stands gaande,
gaande, op
de
daar, langs
langs de
op de
hoogte
komt van wat er
er in
in een
een bepaalde
bepaalde
hoogte komt
branche
zo ontdekt
ontdekt men
men ook,
ook.
branche te
te koop
koop is, zo
overvloedige series
series referefegaande
gaande langs de overvloedige
raten,
doorpratend en contact opopraten, daarop
daarop doorpratend
nemend
hele wereld,
wereld.
nemend met
met wijsgeren
wijsgeren uit de hele
hoe het in onze
onze dagen
dagen staat
staat met
met de
de philophilosophie.
Het congres
congres te Brussel
Brussel telde
telde een
een 1500
1500
inschrijvingen.
ingeinschrijvingen,terwijl
terwijlvan
van de
de 500 ingestuurde "communications"
„communications er
er —
stuurde
-- gedeelgedeeltelijk
de Franse
Franse spoorwegstaking
spoorwegstaking
telijk wegens de
--- slechts
slechts ruim
ruim de
de helft
helftwerd
werdvoorgedravoorgedragen.
Dit betekende,
betekende. dat
dat ongeveer
ongeveer 270
270
gen. Dit
speeches
dagen moesten
moesten worden
worden afafspeeches in
in 6 dagen
gewerkt.
verdelen over
over de
de algemene
algemene
gewerkt, te
te verdelen
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morgenzittingen
van de
de midmidmorgenzittingen en
en 14 secties van
dagvergaderingen.
voortreffelijke orordagvergaderingen. De voortreffelijke
ganisatie.
bovendien gezorgd
gezorgd had,
had.
ganisatie, welke
welke bovendien
dat
iedere deelnemer
deelnemer van te
te voren
voren reeds
reeds
dat iedere
de
teksten kon
kon raadplegen,
raadplegen. maakte
maakte dit
dit
de teksten
mogelijk
geheel. maar
maar noodzakenoodzakemogelijk voor
voor het geheel,
lijk
moest elk individueel
individueel zijn
zijn keuze
keuze mamalijk moest
ken uit
uit deze
dezemassa-aanbieding.
massa-aanbieding. Niemand
Niemand
kan
geheel zonder
zonder meer
meer omvatten
omvatten en
en
kan dit geheel
dus
iedere indruk
indruk met
met enige
enige reserve
reserve
dus zal iedere
moeten
worden weergegeven.
weergegeven. Daarbij
Daarbij
moeten worden
komt nog.
nog, dat
komt
dat de
de landen
landen achter
achter het
het IJzeIJzeren
Gordijn nu
geheel ontbraken
ontbraken en het
het
ren Gordijn
nu geheel
MiddenVerre Oosten,
Oosten. vooral
vooral ook
ook
Midden- en
en Verre
door
afstand. slechts
slechts in
in geringe
geringe mate
mate
door de afstand,
vertegenwoordigd waren.
waren.
Het eerste
eerste wat
wat ons
onspersoonlijk
persoonlijk opviel
opviel
was de
de aanwezigheid
aanwezigheid van
van de
dechristelijke
christelijke
philosophie.
kathophilosophie, protestante
protestante en
en vooral katholieke.
dit congres.
congres. Dit moest
moest des
des te
te
lieke, op
op dit
meer
opvallen. omdat
omdat de
desamenkomsten
samenkomsten
meer opvallen,
geschiedden
gebouwen der
der BrusselBrusselgeschiedden in de gebouwen
se Universiteit
Universiteit waar
waar thans
thansgeestelijken
geestelijken
brevierden
openbare zittingen
zittingen of
of
brevierden en
en in openbare
sectievergaderingen samen met
met katholieke
katholieke
lekencollega's
woord konden
konden voeren.
voeren.
lekencollega's het woord
Een grote ruimheid
ruimheid van geest
geest bij
bij de
de orgaorganisatoren:
Leuven, of
of meer
meer
nisatoren: Brussel
Brussel en
en Leuven,
correct.
ook Luik
Luik en
en Gent
Gent waren
waren
correct, want
want ook
vertegenwoordigd:
La Société Belge
Belge de
de
vertegenwoordigd: ..„La
.Philosophie"
samen met
met „Het
..Het Wijsgerig
Wijsgerig
Philosophie" samen
Gezelschap"
Leuven en „La
..La Société
Société
Gezelschap" te
te Leuven
Philosophique
Louvain". had
had hiertoe
hiertoe
Philosophique de
de Louvain",
de voorwaarden
voorwaarden geschapen
geschapen en
zo vond
vond
en zo
men tijdens
tijdens het congres
congres een
eenopmerkelijke
opmerkelijke
openheid
allen die
die anders
anders denken
denken
openheid voor
voor allen
dan men zelf denkt.
denkt. Dit
Dit betekende
betekende beslist
beslist
niet een verzwijgen
verzwijgen. van de eigen
eigen gedachgedachmen had
had de
de overtuiging,
overtuiging.
ten.
integendeel. men
ten, integendeel,
dat ieder respect had voor
voor ieders
ieders mening,
mening.
zodat
men ook
ook de
de overtuiging
overtuiging van
van de
de
zodat men
ander
waardevol wilde
wildeaanhoren.
aanhoren.
ander als waardevol
Wel kan
kan hier
hier gevaar
gevaar voor
voorrelativisme
relativisme
schuilen,
dit zo'n
zo'n grote
grote rol
rol
schuilen, vooral
vooral nu
nu dit
speelde
het congres
congres door
door het
hetbeklembeklemspeelde op het
tonen
van de
dehistoriciteit
historiciteit der
waarheid,
tonen van
der waarheid.
De schaars
schaars opgekomen
opgekomen marxisten
marxisten uit
uit
westelijke
landen stelden
stelden daartegenover
daartegenover
westelijke landen
hun
geloof aan
aan de
deexclusieve
exclusievewaarheid
waarheid
hun geloof

van de
de proletariër.
proletariër. De
Dekatholieke
katholieke denkers
denkers
gaven
gelukkig slechts
slechts zelden
zelden de
de schijnschijngaven gelukkig
oplossing
een pasklaar
pasklaar gemaakt
gemaakt paoplossing van een
laeothomisme, maar
maar trachtten,
trachtten, veelal
veelal onlaeothomisme.
onder
van de
dephaenomenologie,
phaenomenologie, die
die
der invloed van
zeer
sterk vele
vele secties
sectiesdomineerde,
domineerde, zich
zich
zeer sterk
open
het vinden
vinden van
van nieunieuopen te stellen voor het
we oplossingen
oplossingen in
in samenwerking
samenwerking met
met de
de
denkers
tijd. Toch
Toch miste
miste men
men
denkers van
van deze tijd.
soms
bij hen het bevrijdende
beVrijdende woord voor
voor
soms bij
dit
actuele probleem
probleem van de
de verhouding
verhouding
dit actuele
tussen
absoluutheid en relativiteit,
relativiteit, tussen
tussen
tussen absoluutheid
eeuwig geldende
geldende waarheid
waarheid en
enhistoriciteit
historiciteit
dierzelfde
Voeral de
de befaamde
befaamde
dierzelfde waarheid.
waarheid. Vooral
Franse
historicus Gilson
stelde teleur
teleur in
in
Franse historicus
Gilson stelde
de laatste plenaire
plenaire zitting waarbij
waarbij ook Z.
Z.
M.
Koning Boudewijn
Boudewijn aanwezig
aanwezig was,
was,
M. Koning
door
zich van
van een
een antwoord
antwoord op
op deze
deze
door zich
kwestie
onthouden. Men
Men zou
zou bijna
bijna
kwestie te onthouden.
denken,
eigen systemasystemadenken, dat
dat dit
dit gemis aan eigen
tiek
bij sommige
sommige katholieke
katholieke wijsgeren
wijsgeren de
de
tiek bij
tol
is die
die zij
zijmoeten
moeten betalen
betalen om
om deze
deze
tol is
phase
der openheid
openheid te
te betreden.
betreden. OngeOngephase der
twijfeld
dit land
land der
der goede
goede verstandverstandtwijfeld is
is dit
houding
prijs waard,
waard, zoals
zoals treffend
treffend
houding een
een prijs
bleek uit de
de opmerking
opmerking van
vande
deJapanner,
Japanner,
die
nog nooit
nooit zoveel
zoveelgeestelijken
geestelijkenbijeen
bijeen
die nog
gezien
nog wel op het
het gebied
gebied
gezien had
had en dat nog
van de wijsbegeerte,
zo uitgesproken
uitgesproken
wijsbegeerte, eens zo
alle godsdienst.
godsdienst. Toch zal
zal
vijandig
vijandig aan
aan alle
deze
openheid slechts
slechts tot
tot volle
volle waarde
waarde
deze openheid
komen,
men het
het waarheidsbezit
waarheidsbezit van
van
komen, als
als men
phaenomenologie,
phaenomenologie, spiritualisme,
spiritualisme, neo-posineopositivisme
eigen denken
denken weet te
te inteintetivisme in het eigen
greren
De waarwaargreren tot
tot een
een nieuwe synthese. De
heid
waarde, niet als het
het eclecticisheid heeft waarde,
tisch
verzamelen van gedachten
gedachten van antisch verzamelen
deren,
maar pas als
als persoonlijk
persoonlijk levend
levend
deren, maar
bezit
een nieuwe
nieuwe eigen
eigeneenheid.
eenheid.
bezit in een
Het „Wetenschappelijk
..Wetenschappelijk Congres"
Congres" aan
aan
de Gregoriana droeg uiteraard
uiteraard een geheel
ander
karakter dan
Brussel. Het aantal
aantal
ander karakter
dan Brussel.
niet-katholieken
Rome helaas
helaas
niet-katholieken was
was hier
hier te Rome
nog
zeer gering,
gering, zoals
zoals ook
ookhet
hetlekeneler
lekenelenog zeer
ment
maar uiterst
uiterst schaars
schaars vertegen
vertegenment nog maar
woordigd
maar daartegenover
daartegenover staat
staat
woordigd was, maar
dat
dit „Collegium
"Collegium omnium
omnium nationum"
nationum"
dat dit
met
professoren uit 20
20nationaliteiten
nationaliteiten en
met professoren
studenten
volstudenten samengestroomd
samengestroomd uit
uit weI
wel 60 vol-
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keren
een weldoende
weldoendeuniversaliteit
universaliteit
keren voor een
men inderdaad
inderdaad welwelzorgde.
Hier vond
vond men
zorgde. Hier
haast alle naties aanwezig, ook
ook de
de landen
landen
achter
Ijzeren Gordijn,
Gordijn, ook de volkevolkeachter het IJzeren
ren
van Midden-Oosten
Midden-Oosten en
het Verre
Verre
ren van
en het
Oosten.
De wijsbegeerte
wijsbegeerte vormde
vormde van
van dit
dit
Oosten. De
ruimer
congres slechts
slechts één secruimer opgezette
opgezette congres
tie en
beschikte over drie
drie dagen.
dagen. Deze
Deze
en beschikte
dagen
waren echter
echter zo
zo overbezet
overbezet met
met
dagen waren
referaten
kanten, dat
dat men
men ook
ook
referaten van
van alle
alle kanten,
hier
behoorlijk overzicht
overzicht van kathokathohier een behoorlijk
liek denken
denken kon
kon verkrijgen.
verkrijgen. De eerste dag
werd
besteed aan
eigen aard
aard van
van het
het
werd besteed
aan de eigen
Godsbewijs, de tweede aan het existen-Godsbewij,tanhexistialisme,
de vorm
vorm voorgestaan
voorgestaan
tialisme, vooral
vooral in de
door
Heidegger, de
laatste dag
dag had
had als
als
door Heidegger,
de laatste
thema:
en haar
haar verhouding
verhouding
thema: de
de cosmologie en
tot
de gegevens
gegevens der
der positieve
positieve wetenwetentot de
schappen.
Het opvallende was,
was, dat
datdeze
dezejaarbeurs
jaarbeurs
te
Rome eenzelfde
eenzelfde beeld
beeld bood
bood als
als haar
haar
te Rome
voorgangster te
te Brussel:
Brussel: de
de openheid
openheid der
der
katholieke
philosophen voor het
het moderne
moderne
katholieke philosophen
denken.
de keuze
keuze der
der
denken. Het bleek reeds uit de
de organisatoren,
organisatoren, het
het
onderwerpen
onderwerpen van
van de
manifesteerde
de wijze
wijze
manifesteerdezich
zichvooral
vooral in
in de
waarop de
de meeste
meeste sprekers
sprekers hun
hun thema
thema bebehandelden.
het een
een
handelden.Vooral
Vooral echter
echter was
was het
vreugde
constateren, dat
dat hier
hier reeds
reeds
vreugde te constateren,
enigen
een belangrijke
belangrijke bijdrage
bijdrage leverden
leverden
enigen een
tot
een nieuwe
nieuwe synthese
synthesevan
vanchristelijk
christelijk
tot een
wijsgerig
wij te
te Brussel
wijsgerig denken waarnaar wij
meestal
moesten verlangen.
verlangen.
meestal tevergeefs moesten
Onwillekeurig
iemand zich
zich dan
dan
Onwillekeurig vraagt iemand
af na
na een
een dergelijk
dergelijk overzicht
overzicht dezer
dezer twee
twee
congressen:
valt dit
ditteterijmen
rijmen met
met de
de
congressen: Hoe valt
sombere
van drie
drie jaar
jaar gelesombere perspectieven van
den? Komt
Komt dit nog
nog overeen
overeen met
met de
de direcdirectieven
de Paus?
Paus?
tieven van de
Alleen voor
voor hen
hen die
die„Humani
"Humani generis"
generis"
eenzijdig
hier een
een tegenstelling
tegenstelling
eenzijdig lazen,
lazen, zou hier
te construeren
construeren zijn.
zijn. Maar reeds
reeds de
de tekst
tekst
van de encycliek
encycliek zelf,
zelf, die
die in
inverband
verband met
met
haar doelstelling natuurlijk
natuurlijk meer negatief
negatief
klinkt,
uitdrukkelijk aan
de
klinkt, spoort uitdrukkelijk
aan zich op de
hoogte
te stellen
stellen van
van het
hetmoderne
moderne dendenhoogte te
ken,
wanneer het dwaalt, o.a. wegens
wegens
ken, ook wanneer
het
element van
van waarheid
waarheid dat
dathieronder
hieronder
het element
schuil
gaan. Dit waren
waren geen
geen nieuwe
nieuwe
schuil kan
kan gaan.
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geluiden
Die op
op wijsgerig
wijsgerig
geluiden voor
voor Pius
Pius XII, Die
gebied
een Maurice
Maurice Blondel
Blondel meer
meer dan
dan
gebied een
eens
in zijn
zijn vernieuwend
vernieuwend denken
denken heeft
heeft
eens in
aangemoedigd,
Zijner rederedeaangemoedigd, zoals
zoals zovele Zijner
voeringen
algemeen de
de tegenwoortegenwoorvoeringen in het algemeen
digheid
der christenen
christenen in
wereld van
van
digheid der
in de wereld
defelicitatiebrief
felicitatiebrief
vandaag vragen. Ook
Ook in
inde
aan
de rector
rector van
van de
deGregoriana
Gregoriana lezen
lezen
aan de
wij
daarom de woorden,
woorden, dat
dat men
men zonder
zonder
wij daarom
de
soliede leer
leer te
te verliezen
verliezen ijverig
ijverig erop
erop
de soliede
zijn de nieuwe vooruitgang
uit behoort te zijn
in de onderzoekingen
onderzoekingen bij
houden (Oss.
(Oss.
bij te
te houden
Rom.
Oct. 1953)
1953).. Het
Hetschijnt
schijnt echter
echter
Rom. 17 Oct.
wel.
de rede
rede van
van de H.
H. Vader
Vader in
in de
de
wel, of de
plechtige officiële audiëntie
audiëntie aan
aan het
het einde
einde
van
het Gregorianacongres
Gregorianacongres aan
aan ieder
ieder
van het
misverstand hieromtrent
hieromtrent een
einde wilde
een einde
maken.
de
maken.Deze
Deze rede
rede waarvoor
waarvoorZ.
Z. H.
H. de
Paus
speciaal van
van Castel
Castel Gandolfo
Gandolfo naar
naar
Paus speciaal
gekomen bevat meer
het
Vaticaan was
was gekomen
het Vaticaan
dan
philosophen alleen.
alleen. Zij
Zij
dan woorden voor philosophen
richt
alle faculteiten
faculteiten der
der UniverUniverricht zich
zich tot alle
siteit.
Maar de
de passages
passages over theologie
siteit. Maar
en
philosophie zijn
Unien philosophie
zijn veelzeggend.
veelzeggend. De Universiteit
wordt geprezen
geprezen wegens het
het bebeversiteit wordt
nutten
scholastieke methode
methode en het
het
nutten der
der scholastieke
volgen
van St.
St. Thomas
Thomas van
vanAquino.
Aquino.
volgen van
Maar
tegelijk vernemen
vernemen wij, hoezeer
hoezeer het
het
Maar tegelijk
noodzakelijk
goed onderscheid
onderscheid te
mate manoodzakelijk is
is goed
ken
tussen katholieke
katholieke leer
leer en
ennatuurlijke
natuurlijke
ken tussen
waarheden met
met haar
haar samenhangend
samenhangend enerzijds
en de
de uitleg
Uitleg daarvan
daarvananderzijds.
anderzijds.
zijds en
Nooit
heeft de
de Kerk,
Kerk, ondanks
ondanks alle
alle lof,
lof,
Nooit heeft
vooral
voor St.
St. Augustinus
Augustinus en St.
St. ThoThovooral voor
mas, enige
enige „Doctor"
"Doctor·· als
als eerste
eerste bron
bron van
van
waarheid
gebruikt noch
doet Zij dit
dit nu.
nu.
waarheid gebruikt
noch doet
Zij is zelve Haar
Haar eigen
eigen waarheidsbron
waarheidsbron en
en
alleen
schrijvers van de H.
H. Schrift
Schrift zijn
zijn
alleen de schrijvers
onder
Goddelijke inspiratie
inspiratie onfeilbaar.
onfeilbaar.
onder Goddelijke
Daarom
Vader het
het samensamenDaarom prijst
prijst de
de H. Vader
gaan
van trouw
trouw aan
aan Thomas
Thomas met
met een
een
gaan van
hoog
te schatten
schatten vrijheid
vrijheid die
die nodig
nodig is
is
hoog te
voor het
het wetenschappelijk
wetenschappelijk onderzoek.
onderzoek. In
In
de contekst gaat het
het hier
hier primair
primair over de
de
richtingen
burgerrecht hebben
hebben gegerichtingen welke burgerrecht
kregen
Kerk, maar
maar juist
juist deze
deze prinprinkregen in
in de Kerk,
cipiële
behandeling schijnt
voor het
het
cipiële behandeling
schijnt ons
ons voor
gehele
christelijk philosophisch
philosophisch denken
denken
gehele christelijk
van
groot belang.
belang. Zij
Zij wordt
wordt zo
zo tot
tot een
een
van groot
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aansporing
te glijden
glijden in
in
aansporing om,
om, zonder
zonder weg
weg te
normeloos
tevreden te
te
normeloos relativisme,
relativisme, nooit
nooit tevreden
zijn
vast gesloten
gesloten denksysdenksys-zijn met
met het
het eigen vast

teem,
denken steeds open te stelstel~
teem, doch
doch dit denken
len
voor een
eennimmer
nimmer aflatende
aflatende vernieuvernieu~
len voor
wing.
H. Nota S.J.
J.J. H.
S.J.

Mens en
en industrialisatie
industrialisatie in
in Afrika
Afrika
Op 25
25 en
en 26
26September
September j.l.
j.l. werden
werden op
op
de
Internationale Jaarbeurs
Jaarbeurs van
Gent
de Internationale
van Gent
"Internationale
Studiedagen"
„Internationale Afrikaanse Studiedagen"
in~
gehouden,
onderwerp „Het
"Het ingehouden, met
met als onderwerp
dustrieel
Afrika". Uit de
de
dustrieel potentieel
potentieel van
van Afrika".
reeks voordrachten,
voordrachten, deels gewijd
gewijd aan
aan BelBel~
gisch
Kongo, deels aan
aan de
de andere
andere gebiegebie~
gisch Kongo,
den
gelegen ten Zuiden
Zuiden van
van de
de Sahara,
Sahara,
den gelegen
snelle en
en algemene
algemene
bleek
duidelijk de
bleek duidelijk
de snelle
stre~
industriële
industriële ontwikkeling
ontwikkelingvan
van deze streken,
sinds 1940,
1940, gepaard
gepaard met
met soms
soms
ken, vooral sinds
revolutionnaire
het
revolutionnaire veranderingen
veranderingenin
in het
leven der
der inlandse
inlandse gemeenschap.
gemeenschap.
De vraag
vraag wordt
wordt dan
dan ook
ook gesteld
gesteld in
in
de verdere
verdere industriële
industriële ontwikontwik~
welke mate
mate de
keling
deze gebieden
gebieden mogelijk
mogelijk en gege~
keling van deze
wenst
en in
in welke
welke richting
richting ze
ze moet
moet
wenst is,
is, en
Bij de
debespreking
bespreking
doorgevoerd
worden. Bij
doorgevoerd worden.
van dit probleem
probleem zijn
zijn voortdurend
voortdurend twee
twee
con~
extreme
extreme standpunten
standpunten met
met elkaar
elkaar in
in conflict,
dat van
van de
deblanke
blankeondernemer
ondernemer nl.
nl.
flict, dat
en dat
dat van
van de
deinlandse
inlandsegemeenschap.
gemeenschap.
Wie
zichuitsluitend
uitsluitend op
op het
hetstandpunt
standpunt
Wie zich
van
de blanke
blanke ondernemer
ondernemer stelt,
stelt, bebe~
van de
schouwt
maximale opbrengst
opbrengst als het
het
schouwt de maximale
hoofddoel
der economische
economische activiteit
activiteit in
in
hoofddoel der
Afrika.
motief heeft
heeft vroeger
vroeger geleid
geleid
Afrika. Dit motief
tot soms
soms wraakroepende
wraakroepende plunderingen,
plunderingen, en
en
zou ook nu
nu de
de industrialisatie
industrialisatie van die gege~
bieden
in~
bieden kunnen
kunnen beheersen.
beheersen.Al
Al wat
wat de industrialisatie
on~
dustrialisatie kan
kan bevorderen
bevorderen zou dan ondergeschikt worden gemaakt
gemaakt aan
aandat
datdoel:
doel:
vervoermidde~
kapitalen, energiebronnen,
energiebronnen, vervoermiddelen.
Ook de
de inlanders
inlanders zal
zal men
men beschoubeschou~
len. Ook
wen
in functie
functie van
vanhun
hunproductiviteit.
productiviteit.
wen in
Aangezien
Ionen moeten
moeten verhoogd
verhoogd
Aangezien de lonen
men enerzijds
enerzijds trachten
trachten het
het
worden,
worden, zal men
aantal der tewerkgestelde
tewerkgestelde inboorlingen
inboorlingen tot
tot
minimum te herleiden door de mechamecha~
een minimum
nisering
het bedrijf,
bedrijf, anderzijds
anderzijds zal
zal
nisering van het
men ook meer
meer aandacht
aandacht besteden
besteden aan
aan hun
technische en algemene vorming om zetechnisalgmvorinze
Daar~
te maken tot volwaardige arbeiders. Daar-

enboven
de industrie
industrie behoefte
behoefte aan
aan
enboven heeft
heeft de
plaatselijke
deze op
op tetedrijven
drijven
plaatselijke afzet.
afzet. Om deze
zal men bij
bij de inlanders
inlanders nieuwe
nieuwe behoeften
behoeften
ontwikke~
scheppen,
een grotere
grotere ontwikkescheppen, hetgeen een
ling veronderstelt.
veronderstelt.
deindustrialisatie
industrialisatie
Aldus
bevordert de
Aldus bevordert
weliswaar ook het
het stoffelijk
stoffelijk en
engeestelijk
geestelijk
op~
welzijn
der inlanders,
inlanders, alhoewel
welzijn der
alhoewel de opbrengst
hoofddoel wordt
wordt beschouwd.
beschouwd.
brengst als hoofddoel
Toch isis het
hetduidelijk
duidelijk dat
dat men
men zodoende
zodoende
aan de
de belangen
belangen der
der inlanders
inlanders niet
niet die
die
aan
voorrang
die de
debeherende
beherende landen
landen
voorrang geeft, die
beloof~
in het Charter
Charter van San
San Francisco
Francisco beloofden
eerbiedigen.
den te eerbiedigen.
van, het
het standstand~
Wanneer
uitgaan van,
Wanneer we uitgaan
punt der
dan is het
punt
der inlanders,
inlanders, dan
het hoofddoel
hoofddoel
de maximale
maximale
der
meer de
der industrialisatie niet meer
opbrengst,
maar de mogelijkheid
mogelijkheid voor de
de
opbrengst, maar
ontwikkelen tot volvol~
inlanders
inlanders om
om zich
zich te ontwikkelen
waardige mensen. Deze
Deze mogelijkheid
mogelijkheid verver~
eist een zeker
zeker stoffelijk
stoffelijk welzijn,
welzijn, dat
dat in
in de
de
moderne
zijn beurt
beurt een
een
moderne samenleving
samenleving op
op zijn
doorgevoerde
industrialisatie veronderveronder~
doorgevoerde industrialisatie
stelt.
Maar steeds
steeds zal
zal men
men zich
zichmoeten
moeten
stelt. Maar
herinneren
industrialisatie slechts
slechts
herinneren "dat
,,dat de industrialisatie
een
middel is,
dat ze
ze dus
dus op
opredelijke
redelijke
een middel
is, en dat
zal
wijze
moet aangewend
aangewend worden".
worden". Ze zal
wijze moet
geleidelijk
mag de
de
geleidelijk moeten
moeten geschieden,
geschieden, en mag
die niet
niet alleen
alleen
landbouw niet ontwrichten, die
om economische redenen,
redenen, maar
maar meer
meer nog
nog
blij~
uit
noodzaak moet
moet behouden
behouden blijuit sociale noodzaak
ven en
en worden
worden ontwikkeld.
ontwikkeld. De
De concentraconcentra~
tie
van verschillende
verschillende industrieën
industrieën in bebe~
tie van
paalde gebieden
gebieden brengt
brengt voorzeker
voorzeker bepaalbepaal~
de
voordelen mede,
wellicht in
in
de voordelen
mede, en
en zal wellicht
moge~
bepaalde
omstandigheden de
bepaalde omstandigheden
de enig mogelijke
methode zijn,
zijn, maar
maar sociaal
sociaal bebe~
lijke methode
schouwd
ze meerdere
meerdere nadelen. Niet
Niet
schouwd heeft ze
alleen
een aanvoer
aanvoer van
van werk
werk~
alleen vereist
vereist ze een
volk uit
uit verafgelegen
verafgelegen gebieden,
gebieden, wat
wat een
een
gevaar betekent voor
voor het
het normale
normale familiefamilie~
leven,
maar deze
deze concentratie
concentratie zelf
zelf bete~
leven, maar
betekent
een onevenwichtige
onevenwichtige ontwikkeling
ontwikkeling
kent een
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van het land. In de mate van het mogelijke zou men dus moeten trachten in alle
streken de economische bedrijvigheid zoveel mogelijk te ontplooien.
Een andere voorwaarde voor een sociaal verantwoorde industrialisatie is het
welzijn van de inlandse arbeider. Economische beweegredenen kunnen de ondernemingen ertoe aanzetten hun arbeiders
bij te staan op allerlei gebied. Doch zolang deze actie uitsluitend afgestemd is
op een groter economisch rendement en
dus in de arbeider slechts secundair de
mens beschouwt, zal ze onvoldoende blijven. „Het zou een zware fout zijn, de
inlander te bevrijden van zijn rassentraumatisme om hem daarna een nieuw
minderwaardigheidscomplex op te dringen, door hem te beschouwen als een
nummer in de onderneming".
Tenslotte moet men de inlandse verbruikers leren hun geld te besteden voor
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nuttige doeleinden. Het gaat niet aan ze
eenvoudig te beschouwen als afzetgebied
voor allerlei goederen, dikwijls van mindere kwaliteit en van twijfelachtig nut.
De voornaamste voorwaarden voor een
sociaal verantwoorde industrialisatie
stemmen dus niet ten volle overeen met
de voorwaarden voor een eenzijdig economisch opgezette industrie. Deze twee
standpunten zijn vrijwel uiteenlopend.
Het is duidelijk dat geen van beide tot
het uiterste mag doorgedreven worden;
de juiste oplossing van het probleem der
industrialisatie van Afrika moet gezocht
worden in beider verzoening. Dit ideaal
drukte Minister Dequae uit in zijn slotwoorden als volgt: „Het ware criterium
voor de industrialisatie lijkt me de wederzijdse bevoordeliging van Afrika en
Europa, van de inlandse gemeenschap en
van de blanke ondernemers".
J. Segers S.J.

Het China -Pla n van Xaverius
Wanneer men de verschillende biografieën leest welke er over de H. Franciscus
Xaverius geschreven zijn, kan men niet
ontkomen aan de indruk, dat het Chinaplan van onze Heilige het resultaat was
van een weloverwogen strategie, waarvan de lijnen zich gedurende zijn 2 jarig
verblijf in Japan steeds scherper voor zijn
geest waren gaan aftekenen. Daar immers
had hij de ervaring opgedaan, dat men
eerst China moest bekeren, wilde men
Japan voor Christus winnen. Voor de Japanners gold China als de bakermat van
alle wijsheid, en al zijn predicaties stuitten
steeds weer op de vraag: „Als het Christendom de ware godsdienst is, waarom
kennen de Chinezen haar dan niet?"
Zonder te willen ontkennen, dat Xave-rius zo langzaamaan dit plan geconcipi
eerd heeft, moet er toch op gewezen worden, dat hij er pas in Januari 1552 melding van maakt in zijn brief aan St. Ignatius. En het is een aangename verrassing
te kunnen constateren, dat ook aan dit
grootse, apostolische ideaal de echt warm-

menselijke kant niet ontbrak. De trouw
aan een vriend die in nood zat dreef
Xaverius er toe met deze tocht niet te
dralen, en gaf hem tevens de middelen aan
haar te verwezenlijken. Het is deze sympathieke karaktertrek, waardoor p. G.
Schurhammer S.J., de grote Xaveriusken
ner, in 2 artikelen in het Zeitschrift fi r
Missionswissenschaft 37 (1953) 10-23,
103-117 de apostel van Azië nader tot
ons brengt.
Toen Xaverius in Maart 1546 terugkeerde van zijn tocht naar Ceram en de
Uliassereilanden, trof hij te Amboina de
restanten aan van de Spaanse expeditie
die in 1542 vanuit Mexico was vertrokken om de Philippijnen te koloniseren,
maar door allerlei tegenslag op een mislukking was uitgelopen. Tot de overlevenden behoorde o.a. ook de jonge Alonso Ramiro. Drie jaren later ontmoette
Xaverius hem weer in Goa; het geld ontbrak hem om terug te zeilen naar Spanje,
waar zijn vader en moeder nog steeds vol
ongeduld op zijn thuiskomst wachtten.
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Steeds klaar
klaar staande
staande om te helpen
helpen zorgde
zorgde
onze Heilige
onze
Heilige er
er voor,
voor, dat
dat Ramiro
Ramiro zich
zich
mocht aansluiten
mocht
aansluiten bij
bij de
de handelsexpeditie
handelsexpeditie
van Diogo Pereira,
Pereira, die
die op
op het
het punt
punt stond
stond
naar China
China te vertrekken.
Op die
die wijze
wijze
naar
vertrekken. Op
zou Ramiro
zou
Ramiro het
het geld
geldkunnen
kunnen verdienen
verdienen
dat nodig
dat
nodig was voor
voor de
deovertocht
overtocht naar
naar
Europa.
Kort daarna
daarna rustte
rustte Xaverius
Xaverius zelf een
Kort
een
expeditie uit,
uit, niet
in China
China peper
peper en
en
expeditie
niet om in
foelie tegen zijde
foelie
zijde en
en thee
thee teteruilen,
ruilen, maar
maar
om aan Japan
de Boodschap
Boodschap van de grote
om
Japan de
grote
Koning te brengen.
Koning
brengen. Op doorreis
doorreis ontmoetontmoette hij
te
hij in Malakka
Malakka zijn
zijn oude
oude vriend
vriend PereiPereira,
uit China
China was
wasteruggekeerd,
teruggekeerd,
ra, die reeds uit
maar•...
.... zonder
zonderRamiro.
Ramiro. Daar
Daar de
de Keizer
Keizer
maar
van China
China alle
allehandelsbetrekkingen
handelsbetrekkingen met
met
de Europeanen
verboden had,
had, zag Pereide
Europeanen verboden
Pereira zich
ra
zich genoodzaakt
genoodzaakt zijn
zijn handelswaar
handelswaar in
in
2 jonken
jonken achter
achter te laten
laten onder
onder de
de hoede
hoede
En sindssindsvan een
een Portugese
Portugese bemanning.
bemanning. En
dien had
had men
dien
men niets meer
meer van hen
hen vernovernomen....
men ...•
Weer gaan
gaan twee
twee en
enhalf
halfjaar
jaarvoorbij.
voorbij.
Eind November
1551 keert
keert Xaverius
Xaverius teteEind
November 1551
rug uit Japan,
om in India
India nieuwe
nieuwe krachkrachrug
Japan, om
ten
ten te
te werven
werven voor
voor deze
deze Missie.
Missie. OnderOnderweg doet
hij Sanzian
Sanzian aan
aan tegenover
tegenover de
de
doet hij
Chinese kust,
hij tot
tot zijn
zijn vreugde
vreugde
Chinese
kust, waar
waar hij
zijn vriend
vriend Diogo Pereira
Pereira weer
weerontmoet.
ontmoet.
zijn
Met
Met hem
hem zeilde
zeilde Xaverius
Xaverius verder
verder naar
naar
Malakka en vernam toen,
er met
met RaRatoen, wat er
miro en
en de
de andere
anderePortugezen
Portugezen gebeurd
gebeurd
miro
Debeide
beidejonken
jonkenen
enhun
hunbemanning
bemanning
was. De
waren ten prooi
prooi gevallen
gevallen aan
aan de
deinhalige
inhalige
waren
Chinese
die de
de lading
Chinese mandarijnen,
mandarijnen, die
lading gegeconfisceerd
de Portugezen
Portugezen bij
bij
confisceerd hadden
hadden en de
keizerlijk gerecht
gerecht van
van zeeroverij
zeeroverij hadhadhet keizerlijk
den
den beticht.
beticht. Een
Een commissie
commissie van
van onderonderhad echter
echter de onschuld
onschuld van de
de PorPorzoek had
aan het
het licht
licht gebracht,
gebracht, waarop
waarop de
de
tugezen aan
mandarijnen
ter dood
dood waren
mandarijnen ter
waren veroordeeld
veroordeeld
en de
de kooplieden
kooplieden waren
waren verbannen
verbannen naar
naar
de grensprovincie
zij het
het
grensprovincie Kwangsi
Kwangsi omdat
omdat zij
toch gewaagd
gewaagd hadden
hadden met
met het
het Hemelse
Hemelse
toch
Rijk
Rijk handel
handel te drijven.
drijven. Vanuit
Vanuit hun
hun balballingschap
zij echter
echter kans
kans gezien
gezien
lingschap hadden
hadden zij
Pereira per
per brief van hun
hun toestand
toestand op
op de
de
zij hem
hem
te brengen.
brengen. Tevens
Tevens wezen
wezenzij
hoogte te

de
die tot
tot hun
hun bevrijding
bevrijding zou
zou kunkunde weg, die
nen
genen leiden.
leiden. Pereira
Pereira moest
moest als
als officieel gevolmachtigde
Portugal naar
naar Kanton
Kanton
volmachtigde van Portugal
met de
de Keizer.
Keizer.
komen
vrede sluiten
sluiten met
komen en
en vrede
Wanneer de
de normale
normale betrekkingen
betrekkingen tussen
tussen
de
Chinezen en Portugezen
Portugezen eenmaal
eenmaal herherde Chinezen
steld
waren, zou dit
dit onmetelijke
onmetelijke land
land tetesteld waren,
vens
open staan
staan voor
voor de
de kooplieden
kooplieden en
vens open
missionarissen,
missionarissen,terwijl
terwijlaan
aan hun
hun eigen
eigen gevangenschap
einde zou kokovangenschap dan
dan ook
ook een
een einde
men.
Hier
zag Xaverius
Xaverius de
de kans
kans van
van zijn
zijn
Hier zag
leven.
China zou
zou zijn
zijn poorten
poorten openen
openen
leven. China
voor
de Blijde
Blijde Boodschap;
Boodschap; daarmee
daarmee zou
zou
voor de
ook
Japan gewonnen
Ramiro
ook Japan
gewonnen zijn
zijnen
en....
.... Ramiro
zou
eindelijk naar
naar Spanje
Spanje terug
terug kunnen
kunnen
zou eindelijk
spoedig werden
werden de Heilige
Heilige en
en
keren.
keren. AI
Al spoedig
de
koopman het
détails van
de koopman
het eens
eens over de détails
het
zou Xaverius
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Boekbespreking
GODSDIENST
Christus in de godsdienstige vor mi ng, III. tuurlijke zin van het sociale werk als
Studiecentrum v.g.V., Spastraat, apostolaat. Voor priesters is het een goed
vade-mecum en voor leken r leiders en
27, Brussel, 1953, 120 pp., Fr. 48.
Het is bijna ongelooflijk welk een rijk- militanten van arbeidersorganisaties in
het bijzonder — bevat het in beknopte en
dom aan gedachten en suggesties in de
drie fascikels van dit nieuwe jaarboek overzichtelijke vorm een geheel van gedachten en gevoelens, die onontbeerlijk
samengeperst werd. Een eerste afdeling
zijn indien ze waarlijk christelijk sociaal
omvat drie artikels over methodiek der
werk willen verrichten, meer nog indien
catechese. In de tweede wordt practische
het „leken-apostel-zijn" niet tot een loudocumentatie geboden onder de vorm van
ter woord beperkt moet blijven.
gecommenteerde bibliographie rond beWij bevelen de lezing ervan aan.
paalde thema's; deze afdeling lijkt ons de
rijkste en de meest onmiddellijk bruikbare Nochtans houde men er rekening mee dat
verschillende practische problemen erg
van het jaarboek, vooral het hoofdstuk
oppervlakkig behandeld worden en de
ter oriëntatie in de godsdienstige jeugdpsychologie. Een derde afdeling biedt een stellingname dus wel eens betwistbaar is.
volledig, met veel zakelijkheid, zorg en De voorbeelden waarmede de schrijfster
haar tekst concretiseert zijn dikwijls gecompetentie besproken reeks boeken en
nomen uit het Franse katholieke sociale
artikels over alle onderwerpen die voor
leven en dus minder toepasselijk op onze
de catechese van belang zijn. Een onmisJ. Cleymans
toestanden.
baar boek voor al wie met godsdienstonderricht te maken heeft. L. Monden jac. ZEIJ, S.J., Kind van God door Jezus'
Hart, vrij bewerkt naar het Frans
Paulus HEATH, O.F.M., Alleenspraken
van Henri Ramière S.J. Uitgave
(Gekruiste Handen, 6). --- Sint Franvan het Apostolaat des Gebeds in
ciscus-Uitgeverij, Mechelen, 1953,
Nederland en de Vlaamse Bonden
194 pp., Fr. 50.
van
het H. Hart, Centrale Drukkerij
De eerbiedwaardige P. Paulus Heath
N.V., Nijmegen, 1952, 95 pp.
O.F.M. (1599-1643) was een Anglicaans
Als geestelijke lezing voor enigszins
bekeerling die te Londen de marteldood
stierf. Na zijn opneming in de katholieke ontwikkelde lezers kan dit boekje waarin
een artikelenreeks uit de „Heraut van het
Kerk verbleef hij lange jaren in de NeH. Hart" gebundeld is, goede dienst doen.
derlanden waar hij vertrouwd werd met
de Navolging van Christus. In zijn be- De wijze van behandeling van het onderkendste werkje, de Soliloquia heeft hij er werp is uit de aard der zaak niet geheel
modern, maar zeker theologisch goed verzich in ruime mate op geïnspireerd. Deze
antwoord. Het verband van de behandelAlleenspraken bevatten richtlijnen voor
de christelijke volmaaktheid, welke hoofd- de stof met de devotie tot het H. Hart
blijkt niet al te duidelijk uit de tekst.
zakelijk aansporen tot boete en zelfverPriesters kunnen er geschikte stof uit putloochening. De auteur kent ongetwijfeld
ten voor conferenties. K.
het diepe geluk van de innige omgang
met God en het genieten van zijn tegenBiHOES, Er groeien idealen.
woordigheid, maar nooit laat hij na te Dr L.bliotheca
Alfonsiana,
Leuven,
1952,
wijzen op de enige weg die daarheen
228 pp.
leidt: het offer en het verzaken van al het
Naast de vele boeken en brochures die
aardse.
over het huwelijk handelen blijft er een te
Het doet goed, vooral in deze tijd, te
kort aan werken die aan jonge mensen
luisteren naar de manende stem van deze
het mooie van de maagdelijkheid en het
geloofsgetuige. A. Geerardijn
religieuze leven tonen. Hieraan wil schrijAnne-Marie COUVREUR, Le rayonne- ver verhelpen: in een zeer levende en
Spes, boeiende stijl schetst hij de wegen tot volment sociale de notre foi,
Parijs, 1953, 22 pp., Fr. Fr. 350.
maaktheid: de maagdelijkheid van de ongehuwde vrouw in de wereld, het leven
Dit is een interessant boekje. Gegrond
op een degelijke lering, geeft het in een in de seculiere Instituten, en het religieuze
gemakkelijk leesbare taal, de bovenna--

leven met de drievoudige geloften.
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Verheugend is de
de overal
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merkbare ininVerheugend
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Oud en
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R. Loyens
religieuze

L.-J. LEBRET
SUAVET,RajeuRajeuL.-J.
LEBRET en
en Th. SUAVET,
I'examen de conscience
conscienee (Spiritua(Spirituanir l'examen
lité, 6)
6).. —
~ Edit.
Edit.Ouvrières,
Ouvrières,Parijs,
Parijs,
lité,
1953, 190
190 pp.
pp.
1953,
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het gewetensgewetensDe verjongingskuur
in dit
dit boek
boek geproefd
geproefd wordt,
wordt,
onderzoek die in
bestaat hierin:
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Uitgebreide, sterk
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expert-boekhouuit
der, de architect
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ervan isis
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fouten
echter met
met inzicht
inzicht en goede
goede wil
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worden. Een
Eenuitstekende
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op de weg
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diep religieus
religieus chrischrisgeïncarneerd
en toch diep
tendom.
Aanbevolen.
Monden
tendom.
Aanbevolen. L. L.
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Dom
Raymond THIBAUT, Un Maitre
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de
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Dom Columba
Columba
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lle Dom
Marmion,
1858-Marmion, abbé
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de Maredsous
Maredsous ((18581923).
édition entièrement
entièrement
1923) . Nouvelle édition
revue.
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EditionsdedeMaredsous,
Maredsous,
revue. ~
Les
Editions
1953,
pp.
1953, XI-472 pp.
De werken
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van Dom
Dom Marmion,
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Beauraing. Nederl.
Neder!. van
van Dom
Dom
Ursmarus
Ursmarus Fockedey.
Fockedey. ~ Desclée De
De
1953, 287 pp., geïll.
geïll.
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Jac. SCHREURS, M.S.C., Zuster Clara
van Assisië. Het Spectrum,
Uitrecht, Arnhem, 1953, 202 pp.,
f 6.50.
P. Dr OPTATUS, O.F.M.Cap., De Geest
van Clara. Clarissen in Nederland.
Uitgave der Clarissen in Nederland, 1953, 112 pp., f 3.---.
Nu het 700 jaar geleden is dat Sinte
Clara, Franciscus' grote volgelinge in het
klooster San Damiano stierf, zijn in Nederland twee boeken verschenen over deze Heilige, die beide hun verdiensten hebben.
Pater Schreurs, meer bekend als dichter
dan als prozaschrijver heeft met fijn artistiek gevoel en zoals uit alles blijkt na een
grondige studie een boeiend Clara-leven
geschreven.
Dit boek is er een dat de hagiographie
weer een stap vooruit heeft gebracht. Het
is een gedicht in proza waar een historische ondergrond en fijn psychologisch
aanvoelen doorheen loopt. Het is beeldrijk zonder overdreven gevoelig te zijn,
met vroomheid geschreven zonder een
gezonde critiek te verwaarlozen. In één
woord een boek Pater Schreurs waardig.
Van geheel andere aard is het werkje
dat de Capucijn Pater Optatus uitgaf,
blijkbaar in opdracht der Clarissen zelf.
Dit boekje is meer een historische studie
dat de invloed der franciscaanse beweging tekent, en Sint Clara laat zien als
de weergave van het franciscaanse ideaal.
Het wil tegelijkertijd een propaganda zijn
voor de Clarissen in Nederland en eindigt
met een veertigtal full-page foto's die een
beeld geven van het leven en werken der
Clarissen in Nederland.
De aantekeningen achter in het boek
wijzen op een grote belezenheid en geven
tegelijk een rijk inzicht in de literatuur
over Sint Clara. Het is de moeite waard
beide boeken te lezen daar ze elkaar complementeren. jac. de Rooy
James BRODRICK, S.J., De Heilige
De Fontein
Franciscus Xaverius.
Utrecht, 1953, 443 pp., f 12.90.
Het uit het Engels vertaalde boek van
James Brodrick dat zo juist is verschenen
zal voor velen een verrassing zijn. De
vertaler J. Duprès, heeft in alle opzichten
zijn doel bereikt om het in goed Nederlands weer te geven. In K.C.T. Streven,
Februari 1953, pp. 478, gaf Pater Dr W.
Peters reeds een uitvoerige bespreking
over dit grandioze boek.
Het zal voor velen een bron zijn van
M. S.
hoog religieus genot.
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Evelyn WAUGH, Edmond Campion. —
Penguin Books, London, 1953, 176
pp., 2 sh.
Waugh's leven van een van Engeland's eerste martelaren en knapste geleerden werd bijna twintig jaar geleden
geschreven uit dankbaarheid voor zijn
opname in de Katholieke Kerk. Het werd
met de Hawthornden prijs bekroond, en
werd kort na de oorlog in het Nederlands
vertaald. Naar ons weten is dit de eerste
hagiographie die in de Penguin uitgave
verschijnt: dit is op zich verheugend, en
betere keus kon moeilijk gemaakt worden. Het is o.i. het beste wat Waugh ooit
schreef. W. P.
Thomas MERTON, The Sign of jonas.
Hollis and Carter, London, 354
pp., 18 sh.
In dit dagboek bestrijkt de auteur van
de best-seller De Louteringsberg zes jaren
uit zijn trappistenleven, waarvan de
hoogtepunten zijn zijn plechtige professie
en priesterwijding. Waar het geheim van
het Trappistenleven toch vooral innerlijk
is en schr. uitdrukkelijk zegt geen Spiritual Journal te willen schrijven, vraagt
men zich onwillekeurig af wat er dan nog
te beschrijven overblijft in een Trappistenleven dat de moeite waard is gepubliceerd te worden. Evenmin is het verwonderlijk indien men even opkijkt wanneer
een mens die zich in stilzwijgen en eenzaamheid terugtrekt uit de wereld voortdurend de klok luidt. De auteur heeft zelf
ervaren de kracht en het billijke van dergelijke verbazing en op meerdere plaatsen
doet hij zijn best publicatie van een voor
publicatie geschreven journaal te rechtvaardigen. Vergissen we ons niet dan is
het uiteindelijk voornamelijk gehoorzaamheid jegens zijn oversten die hem aan het
werk houdt. We menen ook dat de crisis
tussen gehoorzaamheid enerzijds en integriteit als auteur aan de andere kant
scherper geweest is dan hier wordt beschreven. Reden van zulke gereserveerdheid is dat de auteur een stichtend boek
de wereld moet insturen, alsook de zichzelf opgelegde beperking geen Spiritual
Journal te willen schrijven. Dergelijke
houding geeft het geheel echter iets onechts, iets onwaarachtigs. Men krijgt te
veel de indruk van een som die precies
uit moet komen. Hier en daar moet de
schr. natuurlijk wel op meer geestelijk
terrein komen: maar indien men hiervan
in een dagboek spreekt, waarvan men
weet dat het voor de wereld bestemd is,
is het uiterst moeilijk echt en waar te
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komt Jesus Christus, de Verlosser van het
mensdom ter sprake. De indeling is uiterst
eenvoudig: eerst de betrouwbaarheid der
geschiedkundige bronnen en het historisch
bewijs van Christus 'bestaan; daarna zijn
Praeëxistentie, Godheid, Menswording,
Leven, Leer, Kruisdood en Hemelvaart.
Welnu, zowel in Zijn Erleise;-gestalt als
in Zijn Erldsungsiverk, in L ,'en en Leer,
is Christus „unvergleichbar '. Dit wordt

bewezen door analogieën uit de Godsdienstgeschiedenis. De ondertitel „ein religionsgeschichtlicher Vergleich" kenmerkt heel het werk. Het gaat hier niet
over een nieuw Christus-leven, maar wel
over een vergelijking tussen Christus
enerzijds en vijf Erldsersgestalten: Laotse,
Konfutse, Zarathustra, Boeddha en Mohammed anderzijds. De vergelijking slaat
telkens niet zozeer op het leven van die
religiestichters, als wel op hun leer: geloofsleer, zedenleer en heilsleer. Originele
gegevens dienen hier niet gezocht: meestal
is de documentatie ontleend aan P. W.
Schmidt, Clemen, Chantepie de la Saussaye, Th. Ohm, K. Prumm, of G. van der
Leeuw; ook de Lexica: E.R.E., L.Th.K.,
R.G.G. werden veel benut. Dit verklaart
wellicht de enorme bijval van dit handig
apologetisch handboek, dat een jaar na
het verschijnen reeds een tweede oplage
beleeft: op enkele bladzijden biedt het een
geweldig rijke, betrouwbare documentatie.
Uiterst interessant voor al wie het Evangelie of het Verlossingswerk bestuderen
wil als een historisch feit uit de Wereldgeschiedenis. Uit al die vergelijkingen
straalt de Christusfiguur als een enig
goddelijk, onvergelijkbaar Wereldgebeuren. V. van Bulck
Otto SEMMELROTH, Die Kirche als
Ursakrament. — J. Knecht-Carolus
druckerei, Frankfurt/M., 1953, 244
pp., geb. D.M. 10.80.
Dit werk van de Frankfortse hoogleraar is een theologische synthese gecentreerd rondom het probleem van de Kerk.
De lijn is scherp getekend: de mens komt
tot de ontmoeting met de Allerheiligste
Drieëenheid door Christus, „sacrament"
van de Allerhoogste, die zelf op zijn
beurt zich uitdrukt
en bijgevolg slechts
te bereiken is
in de Kerk, „sacrament"
van de Godmens. Door zijn opname in
een menselijke gemeenschap, krachtens
goddelijke instelling tot een genadegevend
teken verheven, treedt de gedoopte aldus
in het eigen domein van het innerlijk goddelijk leven.
Dit theologisch inzicht wordt in dit

essai zeer technisch uitgewerkt aan de
hand van het begrip sacramentum, zoals
dit in het concilie van Trente werd gedefinieerd: sichtbare Gestalt der unsichtbaren Gnade. Uit de verschijning van de
Kerk in de wereld en uit haar innerlijke
structuur, moet de genade, die zij geeft,
enigszins af te lezen zijn. Zij moet ons
Christus en de Allerheiligste Drieëenheid
beduiden en afbeeldend mededelen.
Het begrip sacramentum wordt natuurlijk slechts in analoge zin op de Kerk toegepast, doch in dezer voege dat het
uiterst nauw verbonden blijft met de
eigenlijke betekenis. Volgens de mening
van de auteur en de juistheid van deze
stelling conditionneert ons inziens de
waarde van de hele synthese •--- is het res
et sacramentum van de scholastische theologie, te vereenzelvigen met de Kerk,
het mystiek lichaam van Christus (pp.
58-59) . Onze zeven sacramenten zijn een
actueren van het Oersacrament, de Kerk,
die ons in direct verband brengt met
Christus, en in Christus met de Allerheiligste Drieëenheid.
Voor vele inzichten heeft P. Semmelroth geestverwanten: Stirnimann, de Lubac, K. Rahner, Soiron e.a. Zijn grote
verdienste is echter voor het eerst het sacramenteel karakter van de Kerk in een
wijd theologisch perspectief uitgebouwd
te hebben. Zijn studie, die vooral dogmatisch is, raakt heel wat punten van andere kerkelijke disciplines, waar het inspi-

_

rerend kan werken. Wij denken vooral
aan het kerkelijk recht (o.m. potestas
vicaris et potestas propria p. 119) en de
ascese. Wij stippen verder de bladzijden
aan gewijd aan Christus und Maria in der
Kirche; (pp. 167-185) , de herwaardering
van de Incarnatie ten overstaan van de
kruisdood, de kritiek op de Entmythologisierung van Barth (p. 41), de duiding
van begrippen als „Mystiek Lichaam",
„Evolutie van het dogma", „Buiten de
Kerk geen heil", „De Heilige Geest, ziel
van de Kerk" (p. 223) . Problemen tenslotte als die van de missionering (p.
138) , de K.A. (pp. 224-235), het oecumenisme en de verhouding tussen Kerk en
Staat krijgen in het geheel van deze synthese een heel eigen belichting.
In het theologisch gesprek dat op deze
publicatie volgen zal, mogen wij wel oppositie tegen enkele punten verwachten.
De methode echter door de schrijver gevolgd lijkt ons op de hele lijn ten volle
geslaagd. Het sober en oordeelkundig ge-

bruik van Schriftuurteksten, het harmonieus samengaan van positief en specula-
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tief (vooral dialectisch) onderzoek en de
klare uiteenzetting van de gedachte in
een vloeiende taal maken deze studie tot
een voorbeeld van moderne theologie.
A. Vandenbunder
Dr Herman RIDDERBOS, Paulus en
Jezus. — J. H. Kok, Kampen, 1952, -136 pp., f 3.45 en f 4.95.
Tegenover de moderne opvattingen,
vooral van Bousset en Bultmann c.s., verdedigt R. met scherpe blik en grote kracht
van argumenten de oorspronkelijkheid en
bovennatuurlijkheid van Jesus' zending en
zijn getuigenis over Zichzelf als Messias
en Zoon van God. Duidelijk bewijst hij
ook, dat de Christusvoorstelling van S.
Paulus, als vanzelfsprekend gevolg van
de daartussen liggende Verrijzenis, wel
een verdere ontwikkeling in het christelijk
denken betekent, maar overigens hoegenaamd niet afwijkt van die der Evangeliën. Voor ieder die zich interesseert voor
de moderne stromingen op bijbeltheologisch gebied en voor de Christologie van
S. Paulus is het boek van R. van belang.
L. Rood
S.J.,
Die
Kirche
Ludwig KOESTERS,
unseres Glaubens. 4. Aufl. von J.
BEUMERS, S.J. ^-- Verlag Herder,
Freiburg, 1952, XII-234 pp., geb.
D.M. 12.50.
Deze nieuwe uitgave van een voor het
eerst in 1935 verschenen werk, werd hier
en daar bijgewerkt door het benutten van
de Encycliek „Mystici Corporis" en een
uitbreiding der bibliographie.
In het kort bestek van 150 bladzijden
krijgen wij eerst een apologetische, daarna een dogmatische synthese aangaande
oorsprong en wezen van de katholieke
Kerk. Het apologetisch gedeelte wordt
niet enkel volgens de historische methode
behandeld maar ook wordt het innerlijk
gehalte van de kerkelijke leer en het moreel wonder van de Kerk in haar uitwendige verschijning als waarheidscriterium
uitgewerkt.
Na dit overzicht volgen dan een honderdtal bladzijden documentatie, citaten
uit Kerkvaders, kerkelijke documenten en
moderne theologische literatuur die de
vooraf uiteengezette stellingen schragen
en illustreren.
De omvang van het werk liet niet toe
breedvoerig uit te weiden over de vele
hangende problemen in verband met de
huidige Ecclesiologie maar voor de meesten ervan vindt men een korte stellingname, meestal in traditionele zin, soms op
verrassende wijze in het documentatie-
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gedeelte door een aangepast citaat of een
aangegeven verwijzing, althans in zijn
voorstellingswijze, vernieuwd.
Door zijn overzichtelijkheid kan dit
werk aan priesters en leken veel dienst
bewijzen. J. Van Torre
Dr C. Van GELDEREN en Dr W. H.
GISPEN, Het bo ek Hosea; serie:
Commentaar op het Oude Testament.
J. H. Kok, Kampen, 1953, 426 pp.,
f 16.90.
Deze commentaar, de laatste van proi.
v. Gelderen, is na diens dood voltooid
door zijn opvolger Dr Gispen die hfdst.
10-14 bewerkte. Het is direct duidelijk,
dat v. Gelderen er jaren aan besteed
heeft om de vele publicatie's over het
Boek Osee door te werken en zijn opvatting van de tekst daaraan te toetsen. Bij
ieder vers wordt men vrijwel volledig ingelicht omtrent hetgeen op exegetisch en
tekst-kritisch gebied eruit is gesponnen
en gewonnen. v. Gelderen geeft over dit
alles zijn competent en bezadigd oordeel.
Prof. Gispen heeft een zeer summiere
inleiding vooraf laten gaan. Hij moest
hiertoe wel besluiten, omdat vele uiteenzettingen van algemene strekking reeds
in de commentaar zelf waren geplaatst.
Toch is het jammer, omdat ze nu verspreid en verloren liggen in de zeer uitgebreide en ook zeer breedsprakige tekstuitleg. Een systematische inleiding zou
de schrijver meer vrijheid van synthese
gelaten hebben en de lezer een meer overzichtelijke oriëntatie geboden.
Het voornaamste bezwaar is nu, dat de
grote themata van Osee's prediking niet
voldoende perspectief krijgen en dat hun

plaats en invloed in literatuur en leven
van de Israëlitische gemeenschap nauwelijks wordt besproken. Ik denk hier bijv.
aan het „huwelijks-thema", dat in de
latere Bijbelse literatuur verschillende keren terugkomt.
Het werk van prof. v. Gelderen is dus
niet af ook in deze zin, dat hij het detailwerk wel met grote eruditie heeft verricht, maar nog niet gekomen is tot een
afstand-nemen van zijn stof om ons te
verrijken met zijn persoonlijke kijk op het
geheel van dit Boek.
Dr Gispen streeft er in de laatste 4
hfdst. niet naar om even volledig te zijn,
maar zijn uitleg is zakelijker en minder
wijdlopig.
Voor een gedetailleerde studie van het
Boek Osee is dit werk een hulpmiddel
van waarde en groot practisch nut.
H. Suasso
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Adolph VYKOPAL, Jesus Christus, Mittelpunkt der Welt an schauung. I. Von
Orpheus zur Zinne des Tempels. —
Nauwelaerts, Leuven; Schoningh,
Paderborn, 1953, 224 pp., Fr. 140.
„Eine den Satan nicht ausschliessende
Christozentrik" ware de eigenlijke titel
geweest. Christus als middelpunt en Sa tan als bestrijder in een Parodie der Verlossing, zo kan men het beste dit werk
samenvatten. 't Wordt uitgebeeld als een
daemonische parodie, enerzijds in 't Westen (Orphismus, Hellenismus), anderzijds
in 't Oosten (Zarathustra, Boeddha,
Khong-Tseu) . Weliswaar loochent de
auteur niet dat ook in het niet-christelijke
een „providentielle Sendung" kon liggen
(187) , maar om die te achterhalen, meent
hij, moet men eerst het satanische goochelspel daarin ontmaskeren. Griekse
Wijsbegeerte en Letterkunde tot in het
détail verklaren als een daemonische parodie van de Verlossing lijkt ons, noch
min noch meer, een waagstuk.
V. van Bulck
Joseph BERNHART, Das Mystische. r
J. Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M., 1953, 48 pp., geb. D.M. 3,20.
Josef THOMé, Es gibt viele Religionen.
Ueber die Absolute Wahrheit des
Christentums. r J. Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M., 1953, 48
pp., geb. D.M. 3,20.
Twee inhoudrijke en vlot leesbare brochures voor intellectuelen.
Bernhart gaat uit van de mystieke
drang als algemeen-menselijk feit, en vergelijkt zijn verwezenlijking buiten het
christendom, in de bijbelse openbaring en
in het christendom. Een vluchtig getekende schets, maar met zeer scherpe contouren en verrassend rake nuanceringen.
Alleen kan men zich afvragen of de bepaling van het mystieke niet al té breed
gekozen werd: het essentiële moment van
het „lijdelijke" in elke mystieke ervaring
wordt o.i. niet genoeg beklemtoond.
Thomé zoekt in de veelheid van godsdiensten naar een ordenend principe en
een structuur; hij vindt die in een identiteit van godsbestreving, zich op verschillende wijze en ongelijk niveau verwezenlijkend in de onderscheidene godsdiensten,
en zich oriënterend naar het christendom
als naar haar onmiskenbaar hoogste verwezenlijking. Het betoog blijft echter
staan voor de o.i. beslissende vraag die
dan oprijst: is de transcendentie van het
christendom enkel een kwestie van graadverschil, of staat het als objectieve Gods-

openbaring tegenover een weliswaar vaak
door genade gedragene, maar in hoofdzaak toch subjectieve inspanning van de
mens? L. Monden

Theologisch Jaarboek 1953. Voordrachten en discussies van het Werkgenootschap van katholieke theologen
in Nederland. r Uitg. N.V. Gooi en
Sticht, Hilversum, 1953, 123 pp.,
f 5.90 en f 6.90.
Elk jaar verschaft ons een nieuwe bundel van interessante beschouwingen en
daarbij passende opgewekte, soms vrij
heftige discussies van katholieke theologen in Nederland.
In het afgelopen jaar werden behandeld: Wonder en natuurorde -- De integrale zijnseenheid van Christus r Moederschap en maagdelijkheid in Maria —
De leer van S. Dockx O.P. over de inwoning van de H. Geest — De critische
beoordeling van de paramystieke verschijnselen --- Eenheid en veelheid van
het zedelijk goede -- Overbevolking en
geboorteregeling Samenwerking met
andersdenkenden in de jeugdzorg: een
theologische analyse van de ketterij.
Waaruit blijkt, dat het aangename van
de variatie niet ontbreekt. Op afzonderlijke onderwerpen hier nader in te gaan
lijkt misplaatst, te meer ,omdat de vragen
en twijfels, die hier en daar bij de lezer
zullen opkomen, in de na elke beschouwing volgende discussie gewoonlijk met
nadruk tot uiting zijn gebracht en veelal
een bevredigend antwoord vinden.
Heeft de boven gesignaleerde variatie
haar onmiskenbare voordelen; toch zijn
er m.i. ook nadelen aan verbonden en ik
vraag me af of bij meer positieve leiding
het nuttig effect voor de theologie niet
aanmerkelijk zou kunnen toenemen. Intussen wordt door deze periodieke publicatie
aan eenieder, die in het theologisch leven
en streven van het Nederlandse deel van
Christus' Kerk enig belang stelt, een
praktisch en wel onmisbaar middel geboden. Mogen velen daarvan profiteren.
P. Ploumen
Marcel REDING, Handbuch der Moraltheologie, Bd 1: Philosophische

Grundlegung der katholischen Moraltheologie. — Max Hueber-Verlag,
München, 1953, 216 pp., ing. D.M.
7,80, geb. D.M. 10,80.
Het onderwerp van dit eerste deel van
het groots opgezette handboek der katholieke moraal beantwoordt min of meer
aan wat men gewoonlijk algemene moraal

BOEKBESPREKING
zienswijze is
is thomistisch
thomistisch en
en
noemt.
noemt. De zienswijze
personalistisch.
de
personalistisch.De
De ordening
ordening van
van de
de
hoofdstukken
hoofdstukkenwijkt
wijktenigszins
enigszinsaf
af van
van de
klassieke
een inleidend
inleidend
klassieke voorstelling.
voorstelling. Na een
hoofdstuk
waarin enkele
enkele grondbegrippen
grondbegrippen
hoofdstuk waarin
in het
het licht
licht worden
worden gesteld,
gesteld. volgen
volgen twee
twee
onderdelen:
eerste over
over de
dezedelijkzedelijkonderdelen: een
een eerste
heid
in het
het menselijk
menselijk leven;
leven; het
het tweede
tweede
heid in
over
de grenzen
grenzen van
vaneen
eenmenselijke
menselijke
over de
ethiek.
eerste onderdeel
onderdeel begint
begint met
met
ethiek. Het eerste
een anthropologie,
anthropologie. bepaalt dan
dan verder
verder het
het
wezen van
van de
dezedelijkheid
zedelijkheid en
en beschouwt
beschouwt
daarna
inplanting van
van de
dezedelijkheid
zedelijkheid
daarna de inplanting
in het
in
het concrete
concrete leven.
leven. Het
Het tweede
tweede deel
deel
onderzoekt
eudaemonisme. daarna
daarna de
de
onderzoekt het eudaemonisme,
kennis
de zedelijke
zedelijke norm
norm door
door de
de
kennis van
van de
prudentia
geweten. en
en besluit
besluit
prudentia en
en door het geweten,
met
een onderzoek
onderzoek naar
naar de
debetrekkelijke
betrekkelijke
met een
autonomie
de ethiek.
ethiek.
autonomie van de
Over heel het
het boek,
boek. dat
dat met
met een
een merkmerkwaardige helderheid
helderheid is geschreven,
geschreven. wordt
wordt
de platonisch-aristotelisch-thomistische
platonisch-aristotelisch-thomistische
zienswijze
geconfronteerd met
de meer
meer
zienswijze geconfronteerd
met de
moderne
Kant. Nicolai
Nicolai
moderne gedachte
gedachte van
van Kant,
Hartmann
Heidegger en
en het
het
Hartmannen
en zelfs
zelfs Heidegger
Duitse
protestantisme. Nova
et vetera
vetera
Duitse protestantisme.
Nova et
worden
vermengd tot
tot een
een lezenswaardig
lezenswaardig
worden vermengd
studieboek.
nochtans niet
niet gegroeid
gegroeid
studieboek. Het is nochtans
tot een volledig
volledig uitgebouwde
uitgebouwde synthese
synthese en
en
reikt
niveau van
van zijn
zijn
reikt niet
niet tot het classieke niveau
slotte blijblijvoorganger
Steinbüchel. Ten slotte
voorganger Steinbiichel.
ven fundamentele
fundamentele problemen
problemen als
verals de verantwoordelijkheid
van
antwoordelijkheidvoor
voor de
de gevolgen van
onze menselijke
menselijke daden.
en de
de
daden, het
het geweten en
zeer in
in
autonomie
moraal nog
autonomie van
van de
de moraal
nog te zeer
het
vage.
A. Snoeck
het
vage. A. Snoeck
Friedrich
GAGERN, Mann
Friedrich Frhr.
Frhr. von GAGERN,
und
Frau. Einführung
das GeGeund Frau.
Einfiihrung in
in das
heimnis der
der Ehe.
Ehe.^-...- J. Knecht-CaroKnecht-Carolusdruckerei,
1953, 48
48
lusdruckerei, Frankfurt/M.,
Frankfurt/M., 1953,
pp.,
D.M. 1,50.
1.50.
pp., ing. D.M.
Een kort,
kort, sober, hooggestemd voorlichvoorlichtingsboekje over
over het
het huwelijk,
huwelijk. levendig
levendig en
met
eerbied geschreven
een zeer
zeer
met eerbied
geschreven van
van uit een
menselijke
christelijke visie
het
menselijkeen
en christelijke
visie op
op het
leven.
Het schijnt
schijnt eerder
eerder geschreven
geschreven te
te
leven. Het
ziJn
een soort
soort handleiding
handleiding
zijn voor ouders als een
van wat
wat zij
zij aan
aanhun
hunkinderen
kinderen geleidelijk
geleidelijk
kunnen
toch schijnt
schijnt het
het bijna
bijna
kunnen meedelen, en toch
evenzeer
Jonge mensen
mensen zelf
zelf bebeevenzeer voor
voor de jonge
doeld
hulp in
in de
de liefde.
liefde.
doeld als
als een hulp
A. Snoeck
Snoeck

J.J. N. T.J. SMULDERS
SMULDERS en
en J.
G. H. HOLT,
j. G.

Periodieke
Huwe~
Periodieke Onthouding
Onthouding in
in het Huwelijk. —
lijk.
- Dekker
NiJDekker en
en van de Vegt, Nijmegen,
1950, 11
llee druk,
druk. 152
152 pp.,
pp.•
megen, 1950,
ff 2.90
2.90 en ff 3.90.
3.90.
"Blijve
de lezer
lezer steeds
steeds indachtig,
indachtig. dat
dat
„Blijve de
alleen die
die periodieke
periodieke onthouding
onthouding goed is,
is.
welke
door waarachtige
waarachtige en edele
edele liefde
liefde
welke door
19

289

wordt ingegeven
en gedragen".
wordt
ingegeven en
gedragen". Dit op
op
het
eerste gezicht
gezicht zo
zo sympathiek
sympathiek aanaanhet eerste
doende
slotwoord van dit werkje
werkje kan wel
wel
doende slotwoord
de
goede intenties
intenties van
van de
de schrijver
schrijver sugsug~
de goede
gereren, doch
doch zolang
gereren.
zolang niet
niet blijkt,
blijkt. dat
dat de
de
schrijver deze
deze "waarachtige
„waarachtige en edele
schrijver
edele liefIief~
de"
naar de
de juiste
juistemorele
morelemaatstaven
maatstaven
de" naar
meet.
reserve geboden.
geboden.
meet, dient reserve
Een juiste
juiste wetenschappelijke
wetenschappelijke inlichting
inlichting
op dit
op
dit zo
zonauw
nauwmet
metmoraal
moraalverbonden
verbonden
terrein
een handig
handig middel
middel
terrein kan
kan voor velen een
tot misbruik
misbruik worden,
worden. maar
maar anderzijds
anderzijds isis
het voor „de
het
"de mensen
mensen van
van goeden
goeden wille"
wille"
middel tot
tot kinderzegen
kinderzegen en waar
waar
juist het middel
huwelijksgeluk.
Hoe wetenschappelijk
wetenschappelijk
huwelijksgeluk. Hoe
verantwoord
verreweg het
het
verantwoord echter
echter ook
ook verreweg
grootste
van de
de inhoud
inhoud moge
moge zijn,
zijn.
grootste deel
deel van
de
bewering. dat
dat het
het„wetenschappelijk
.. wetenschappelijk
de bewering,
bewezen
practisch beproefd
beproefd is,
is, dat
dat er
bewezen en practisch
in normale
normale omstandigheden
omstandigheden na
na de
de ovulatietermijn
onvruchtbare pepetietermijn een
een volkomen onvruchtbare
riode bestaat
de laatste
riode
bestaat gedurende
gedurende de
laatste elf
elf
dagen
vóór de
devolgende
volgendemenstruatie"
menstruatie"
dagen vóór
staat volkomen in tegenstelling
tegenstelling tot
tot andere
andere
bronnen,
voor proefondervindelijk
proefondervindelijk
bronnen, die het voor
bewezen
achten. dat
ook voor
voor normanorma~
bewezen achten,
dat er ook
len geen
geen algemeen
algemeen geldende
geldende onvruchtbare
onvruchtbare
periode
bestaat. Een
Een dergelijke
dergelijke houding
houding
periode bestaat.
van Smulders
Smulders in
in zulke
zulke fundamentele
fundamentele en
en
fel
omstreden punten
punten vermindert
vermindert dus
dus
fel omstreden
reeds
aanmerkelijk de
de wetenschappelijkwetenschappeliJk~
reeds aanmerkelijk
heid der
der geboden
geboden inlichtingen.
inlichtingen.
wij zijn
zijn
Een ernstigere
ernstigere reden
reden waarom
waarom wij
werk
niet kunnen
kunnen aanbevelen
aanbevelen is, dat
dat hij
hij
werk niet
intieme
adviezen, die
die door
door
intieme gegevens
gegevens en adviezen,
de arts
arts persoonlijk
persoonlijk en
en individueel
individueel dienen
te worden
worden verschaft,
verschaft, voor een
een paar
paar cencen~
ten publiek
publiek te
grabbel gooit.
feit, dat
dat
te grabbel
gooit. Het feit,
hij
in een
een sympathieke
sympathieke sfeer
sfeer doet
doet '-...hij dit
dit in
getuige zijn
zijn slotwoord --...- kan
kan echter
echter niet
niet
het
gevaar wegnemen,
wegnemen, dat
dat hieraan
hieraan ververhet gevaar
bonden
zo subtiel,
subtiel.
bonden is. Dergelijke materie is zo
dat
zonder groot gevaar
gevaar kan
kan worwordat ze niet zonder
den
gepresenteerd. als
niet geschiedt
geschiedt
den gepresenteerd,
als dit niet
met
discretie en
en met
met de
de vereiste
vereiste
met de nodige discretie
morele
inlichtingen en adviezen.
adviezen.
morele inlichtingen
Met
Salsmans (in
(in zijn
zijnGeeskundige
Geeskundige
Met Salsmans
zeggen.
Plichtenleer)
kunnen wij
Plichtenleer) kunnen
wij dan ook zeggen.
..„Wij
Wij betreuren
betreuren ten
zeerste, dat
dat vooral
vooral
ten zeerste,
door
het boek
boek van
vanSmulders
Smulders onzalige
onzalige
door het
ruchtbaarheid
handelwijze (nl.
(nI.
ruchtbaarheidaan
aan die
die handelwijze
on~
P.O.
in het
het huwelijk)
huwelijk) gegeven
gegeven werd
werd onP.O. in
der
Nederlands sprekende
sprekende volk".
volk",
der ons Nederlands
terVoor een
een juiste
juiste voorlichting
voorlichting op
op dit
dit ter~
rein bestaan
bestaan er
er beslist
beslist betere
betere werken.
werken.
A. Schrijnemakers

Wis
Die Einheit
Einheit der
der Wis-Dieter HENRICH.
HENRICH, Die
senschaftsIehre Max Webers. ...- J,-senchaftlreMxWbrs.J
C. B.
(P. Siebeck)
Siebeck)., Tubingen,
Tübingen.
B. Mohr (P.
1952.
pp .• D.M.
D.M. 14.80.
14.80.
1952, 135
135 pp.,

290

BOEKBESPREKING

Max Weber
Weber (1864-1920)
(1864-1920) is
is een
een Duits
Duits
denker,
zich verdienstelijk
verdienstelijk heeft
heeft gegedenker, die zich
maakt op het
het gebied
gebied van
van de
dekultuurphilo
kultuurphilovan de
de geschiedenis,
geschiedenis, de
de
sophie,
sophie, de theorie van
godsdienstsociologie
sociologie der
der
godsdienstsociologie en
en de sociologie
economie.
boek van
van D.
D. Henrich
Henrich
economie.In
In het
het boek
worden de
de princiepen
princiepen van
vanzijn
zijnfundamenfundamentele methode (1
(Iee deel)
en de
de grondslagen
grondslagen
deel) en
van
zijn ethische
ethische begrippen
begrippen (2e
(2e deel)
van zijn
synthetisch voorgesteld. Max Weber on-syntheicvorgld.MaxWebnderscheidde
Windelband e.a.
e.a.
derscheidde met
met Richart, Windelband
de
natuurwetenschappen en de
de geestesgeestesde natuurwetenschappen
wetenschappen,
de cultuurphilocultuurphilowetenschappen, waartoe de
sophie en de sociologie
sociologie behoren.
behoren. Zij worworden hierdoor
hierdoor gekarakteriseerd,
gekarakteriseerd, dat zij
zij ononmiddellijk
staan met
metmenselijke
menselijke
middellijk in
in verband staan
waarden
die vreemd
vreemd blijven
blijven aan
nawaarden die
aan de natuurwetenschappelijke
methode. CultuurCultuurtuurwetenschappelijke methode.
phenomenen
"verklaard"
phenomenen worden
worden ook niet „verklaard"
langs
massale wegen,
wegen, maar
maar „begrepen",
"begrepen",
langs massale
dank zij
dank
zij de
de mogelijkheid
mogelijkheid van het
het „bele"beleven"
van de
de zin
zin of
of de
debetekenis,
betekenis, die
die de
de
ven" van
andere
mensen aan hun
hun handelingen
handelingen gegeandere mensen
Weber heeft
heeft ook
ook het
hetbegrip
begrip
ven.
ven. Max Weber
"Idealtype"
ingevoerd, dat
dat zijn
zijnalgemene
algemene
„Idealtype" ingevoerd,
synthetische en
en exemplorische
exemplorische begrippen,
begrippen,
die
de cultuurphilosophie
cultuurphilosophie en
de sosodie in de
en in de
ciologie
b.v. het
het
ciologie als categorieën fungeren, b.v.
ideaaltype: agrarische samenleving.
samenleving. In
In de
de
ethiek,
die de
de diepste
diepste waarden
waarden omvat,
omvat,
ethiek, die
legt
Max Weber de
de nadruk
nadruk op
op de
de perperlegt Max
soonlijkheid,
prophetisch gegesoonlijkheid, die
die door een prophetisch
loof
hoogste waarden
waarden van het
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Wirklichkeit. Schriften
Auswahl.
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uitstekendewetenschappelijke
wetenschappelijke
liezen. De uitstekende
editie
door Nadler
Nadler wederom
wederom met
met de
de
editie is
is door
grootste
zorgvuldigheid verzorgd.
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de meeste
verzen van R.
Bij de
meeste verzen
R. ontontbegint.
komt
indruk dat
dat dit
dit alles
alles
komt men
men niet
niet aan de indruk
is, niet
niet
wat te
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te krijgen
af
zonder
toorn der goden
goden over
over zich
zich af
zonder de
de toorn
te
roepen.
F. R.
te
roepen. F. R.
Bert
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aan Nadler, en wat de uiterlijke verzorging betreft, aan de uitgever stelde. Op
meer dan 650 dundruk-pagina's in leer
gebonden is nu eindelijk de gehele vroege
Weinheber in zijn werk aanwezig. Na de
biographie van Weinheber, die Nadler
verleden jaar bij dezelfde uitgeverij deed
verschijnen, werd men begrijpelijkerwijs
benieuwd, de aangekondigde uitgave van
de verzamelde werken te zien. Zoals
reeds gezegd, men zal niet teleurgesteld
zijn. Met grote moeite heeft Nadler de
moeilijke opgave volbracht, daarbij in belangrijke mate door Hedwig Weinheber
gesteund, het omvangrijke materiaal te
schiften en in een logische orde te rangschikken. Dit was daarom bijzonder moeilijk, omdat Weinheber een zeer lange tijd
van voorbereiding doorliep, waarin hij
telkens vernietigde of veranderde, telkens
nieuwe keuzen uit zijn werk deed. In een
nawoord en nauwkeurige aantekening
heeft Nadler verantwoording afgelegd
over zijn textcritisch procédé. Het is niet
moeilijk na te gaan dat het resultaat van
Nadler's inspanning werkelijk bevredigend is. Want nu vindt men eindelijk alle
gedichten uit Weinheber's vroege tijd
verzameld, een groot oeuvre op zich zelf,
voor het grootste gedeelte tot nu toe onbekend. Nu kan men Weinheber's ontwikkeling van dichtbij volgen, het moeilijke, traditionele en vrij ongeschoolde begin, dezelfde spanningen echter verradend, die zijn later werk kenmerken. In
een interessante groei leidt ons het werk
in dit eerste deel van de uitgave tot aan
de drempel van Weinheber's grote tijd.
Iedere kenner van Weinheber zal daarom
in deze omvangrijke bundel waardevolle
nieuwe ontdekkingen doen, die voor het
begrip van de latere Weinheber onontbeerlijk zijn. K. J. Hahn
Adalbert STIFTER, Erzáhlungen in der
Urfassung. r Uitgegeven door Max
Stefl. Benno Schwabe Verlag, Basel,
1950, 3 delen.
De eerste ontwerpen van Stifter's novellen waren tot nu toe verstrooid en bovendien moeilijk bereikbaar. De belangstelling voor de innerlijke groei van het
werk van de Oostenrijkse dichter neemt
echter nog altijd toe en sinds de publicaties van Kunisch en Hohoff blijkt ook,
dat men in toenemende mate de ontwikkeling van Stifter's taal, stijl en motieven
van dichtbij wil volgen. Juist hieruit ontstaat echter begrip voor de soms moeilijk
te begrijpen stijl van de late Stifter. Voor
deze beoordeling van Stifter is echter een

nauwkeurige kennis van de eerste ontwerpen van de novellen onontbeerlijk.
Max Stefl, die in tientallen jaren teksten
van Stifter bestudeert en in zuivere vorm
hersteld heeft, bezorgde nu een gehele
uitgave van de „Urfassungen" van Stifters novellen in drie delen, waardoor het
werk van Adalbert Stifter nu in zijn gehele omvang toegankelijk wordt. De zeer
goede uitgave is voorzien van waardevolle toelichtingen van M. Stefl.
K. J. Hahn
A. D'ELIA, S.J., Latinarum Litterarum
Historia, 2 ed. — M. D'Auria, Napoli, 1952, 306 pp., L. 800.
Dit boek geeft in een 300 blz. een overzicht van de Latijnse litteratuur. Van de
meer belangrijke schrijvers worden goed
gekozen stukken geciteerd, terwijl over
hen ook een waarderingsoordeel wordt
uitgesproken. Opvallend is dat de christelijke schrijvers, inclusief St. Augustinus,
in een Appendix worden behandeld.
L. Muskens
Zwolse drukken en herdrukken voor de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. No. 1: C. G. N.
de VOOYS, Middelnederlandse
stichte lijke exempelen; no. 2: Dr G.
A. van ES, Poësy van J. Six van
Chandelier; no. 3: Dr G. J. STEENBERGEN, De Bekeeringe Pauli; no.
4: G. KAMPHUIS, Aermout Drost.
Schetsen en Verhalen; no. 5: Dr W.
A. P. SMIT en Dr W. G. HELLINGA, Jan van der Noot. Epitalameon,
oft Houwelycx Sanck voor Otto van
Vicht en Cornelia van Balen.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1953.
In een nieuw en aantrekkelijk gewaad
is een nieuwe reeks der bekende Zwolse
drukken verschenen. Een aantal exempelen uit verschillende bronnen verzameld
door Dr de Vooys. Er komen inderdaad
zeer mooie in deze bundel voor. Een degelijke inleiding laat prof. van Es aan
zijn bloemlezing uit de werken van Six
van Chandelier voorafgaan; hij wijst terecht er op dat de poëzie van Six wat al
te zeer veronachtzaamd is. Mag deze zeventiende-eeuwer niet tot de groten gerekend worden; zijn werk verdient zeker
onze aandacht. In het rederijkersstuk: de
Bekeeringe Pauli hoort de lezer de echo
ener veelbewogen tijd op godsdienstig g ebied. Zoals de inleider terecht opmerkt, is
het eerste deel van dit spel aanmerkelijk
beter dan het laatste gedeelte, dat zeer
mat is. Een voortreffelijk werkstuk lever-
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de G. Kamphuis met zijn uitvoerige en
heldere inleiding op het werk van Drost,
terwijl Dr W. Smit van der Noot's huwelijkszang zakelijk inleidde en Dr Wellinga enige interessante gegevens over de
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drukgeschiedenis van dit gedicht als sluitstuk leverde.
Litterair-wetenschappelijk zijn deze
nieuwe uitgaven uitstekend verzorgd.
Joh. Heesterbeek

CULTUU RLEVEN
Paul COREMANS, L'Agneau Mystique een korte synthese over Van Eyck's
au laboratoire. Examen et traitement werkwijze door de restaurateur, besluiten
(Les Primitifs Flamands, II I : Contri
P. Coremans, L. Loose en J. Thissen met
butions à l'étude des Primitifs Flade bespreking van enkele bijzondere promands, 2) . — De Sikkel, Antwerpen, blemen, r een buitengewoon interessante
1953, 130 pp., 71 pp geïllustr., waar- studie, waarbij menig vraagstuk, dat sinds
van 4 in kleur, 1 gekl. pl ., ing. Fr. lang de kunsthistorie bezighield, opgelost
wordt, of althans door nieuwe elementen
320, geb. Fr. 360.
Na zijn ballingschap in de zoutmijn in een ander licht geplaatst. r De vele
en goede platen maken de lezing van
van Alt Aussee en een eerste kort verblijf
deze studie even boeiend als vruchtbaar,
te Brussel, waar een onderzoek naar zijn
niet alleen voor de kunsthistoricus en -lieftoestand plaats vond, werd het beroemde
Gentse retabel tenslotte van October 1950 hebber, maar niet minder voor de ontwiktot October 1951 in de Centrale Labora- kelde „leek".
We begrijpen, dat er naar gestreefd
toria van de Belgische Musea aan een
grondige behandeling onderworpen. Niet werd, zowel voor het Corpus der Vlaamse Primitieven als voor de bijgaande stuzonder vrees denkt men hierbij aan „restauratie", terwijl het in werkelijkheid, on- dies, een zo internationaal mogelijk puder de hoge leiding van een internationale bliek te bereiken, en dat daartoe de uitgave in een wereldtaal, het Frans, gegroep experts, om een poging tot conserschiedde. Maar bij elk nieuw deel blijkt,
veren en het zuiveren van talrijke overschilderingen ging. Een expositie na de dat de kennis van het Nederlands toch
behandeling gaf aan het publiek de gele- noodzakelijk is voor alwie enigszins erngenheid te oordelen over de verrassende stig op de studie van onze oude meesters
wil ingaan, daar archiefstukken en docubereikte resultaten. Thans verschijnt de
wetenschappelijke studie over het onder- menten onveranderlijk Nederlands zijn.
zoek en de behandeling: zij is terzelfder- Dit wettigt de vraag of het probleem van
de „wereldtaal" dan niet wat artificieel
tijd verantwoording en document. Meer
nog: zij geeft ons een duidelijk beeld van werd gesteld? A. Deblaere
wat de verschillende wetenschappen in
Valentin DENIS, Tutta la pittura di Pieenge samenwerking tegenwoordig kunnen
ter Bruegel (Biblioteca d'arte Rizzoli,
verrichten om het bestaan van een be5-6) . Rizzoli, Milaan, 1953, 52
dreigd meesterwerk te redden. Een conpp., 160 pl., 1 gekl. pl.
creter voorbeeld, dat zozeer bekend is en
tevens zo vele en zo moeilijke problemen
Het was een verdienstelijk initiatief
stelt, kon bezwaarlijk gevonden worden.
van de Italiaanse uitgeverij Rizzoli in
Om de toestand van het schilderij te
haar Kunstbibliotheek een dubbel nummer
kunnen beoordelen, is het nodig een zo te wijden aan P. Bruegel, de Vlaamse
volledig mogelijk inzicht in zijn geschie- meester die zijn eigen aard tegenover de
denis te hebben, en ingelicht te zijn over
overwegende Italiaanse invloed wist te
vroegere behandelingen, bewaringscondibehouden en zelfs te affirmeren. Dit opties, herstellingen, of beschadigingen. De
vallend kenmerk wordt dan ook in de
zeer bewogen historie van het Lam Gods
knappe inleiding van de Leuvense hoogwordt behandeld door A. De Schryver en leraar V. Denis onderlijnd. Deze inleiding
R. Marijnissen. P. Coremans en J. Thiseen goede synthese van de Bruesen onderzoeken de gebruikte materie en gelstudie. De bewering dat Bruegel een
de picturale techniek van Van Eyck. De speciale belangstelling had tot het opkorestaurateur A. Philippot geeft vervolmend protestantisme lijkt ons niet voldoende gestaafd door de naar voren gegens een overzicht van de picturale, en
samen met R. Sneyers, van de materiële
brachte argumenten. Daarentegen wordt
toestand vóór de behandeling, waarbij de verhouding van Bruegel tot de Ita lizorgvuldig elk paneel onder de loupe aanse Renaissance genuanceerd uiteengezet.
wordt genomen; eveneens een algemene
beschrijving van de behandeling. Na nog
Naast deze inleiding vindt men nog een
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korte technische bespreking van de schilderijen, een critische bloemlezing en een
korte bibliographie, waarin de behoefte
aan een Nederlands werk in het genre
van dit Italiaanse, duidelijk aan het licht
komt. De geheel eigen verdienste van
deze kunstmonographieën van Rizzoli ligt
echter hierin dat zij het werk van de behandelde meester belichten met een overvloed van platen, vooral detailweergaven;
en dit in een uitgave die het grote publiek zich kan aanschaffen. De meeste
details van Bruegel's werk kon men reeds,
in wetenschappelijke werken verspreid,
aantreffen. Maar hier heeft men ze alle
bij elkaar in een handig boekje. A. B.
Jean BAZAINE, Notes sur la peinture
d'aujourd'hui (Coll. Pierres Vives) .
.--- Editions du Seuil, Parijs, 1953,
110 pp. geïll.
Over dit schitterend boekje valt niet
veel te zeggen omdat het zelf alles zegt!
Een schilder van onze tijd schrijft hier
met een zeldzaam inzicht en een zuivere
verwoordingskracht over de schilderkunst
van zijn tijd. Zo diep gaat dit inzicht dat
de woorden die het vertolken een magistrale beschrijving zijn geworden van het
kunstphenomeen zelf. Slechts zelden is
het gegeven zulke bladzijden te lezen
waarin zo'n subtiel verschijnsel op even
heldere --- daarom niet gemakkelijke —
als genuanceerde wijze wordt omschreven. Meesterlijk is de stellingname en de
verantwoording ervan tegenover het surrealisme, het cubisme, het sociaal-realisme.
Dit kleine boek heeft de helderheid van
een edelsteen — pierre vive --- als men
het maar weet te doorlichten.
G. Bekaert
Joseph PICHARD, L'art Sacré moderne
(Art et Paysages). — Arthaud, Parijs, 1953, 156 pp., 80 pp. d'héliograv., ing. Fr. Fr. 1230, geb. Fr. Fr.
1730.
Het boek van J. Pichard, stichter van
het vooruitstrevend tijdschrift „L'Art Sacré", zal aan vele verwachtingen voldoen, niet omdat het nu definitief het debat over de moderne gewijde kunst wil
sluiten, zelfs niet door de degelijkheid
van zijn informatie, die soms wel erg te
kort schiet, maar omdat het op een bevattelijke en suggestieve wijze de huidige
-toestand van de religieuze kunst .-- hoofdzakelijk in Frankrijk — schetst. De auteur
houdt zich meestal aan de feiten en geeft
•ns een breed overzicht van de ontwikke-

ling van de moderne religieuze kunst sedert 1900. Maar die historische schets
groeit als van zelf uit tot een meer speculatief onderzoek naar de inhoud van de
term „gewijde kunst". Ook hier laat de
auteur het bij enkele toelichtingen, die
echter onmisbaar zijn voor een juist begrip van het probleem.
Na de theoretische, vaak polemische,
werken die het laatste jaar verschenen, is
dit boek zeer welkom om de rustige objectiviteit en ook om de goede illustratie.
G. Bekaert
Jean PAULHAN, Braque le patron.
Gallimard, Parijs, 1952, 146 pp., Fr.
Fr. 330.
Het boek van Jean Paulhan behoort
noch tot de kunstgeschiedenis, noch tot
de kunstcritiek. De auteur is een persoonlijke vriend van Braque en spreekt over
hem als de onbetwiste meester van de
moderne schilderkunst. Waar de andere
hedendaagse schilders al eens een veeg
uit de pan krijgen daar bekent Paulhan
nauwelijks dat Braque soms moeilijk is.
Met deze sympathie en zijn literair talent
is de auteur er in geslaagd Braque op een
uitstekende manier voor te stellen, als de
bescheiden schilder en de gewetensvolle
werker. Geen systematische biographie is
het maar een luchtig geschreven herinnering doorspekt met anecdotes en gezegden
van de bewonderde meester. G. Bekaert
Ferdinando FORLATI, Cesare BRANDI,
Yves FROIDEVAUX, Sainte-Sophie d'Ochrida. Ia conservation et la
restauration de l'édifice et de ses
fresques. --- Unesco, av. Kléber, 19,
Parijs, 1953, 27 pp., 31 ill., Fr. Fr.
250.
In 1951 werd een missie van deskundigen door de Unesco aangesteld om, in
medewerking met de Yoegoslavische regering, de bedreigde toestand en de mogelijkheden tot herstel en conservatie te
onderzoeken van het beroemde Makedonische heiligdom te Ochrida, dat dagtekent uit de X -XIV eeuw. Voor wie belang stelt in de christelijke archaeologie
betekent het objectieve en overvloedig
geillustreerde verslag van deze missie een
interessant document. A. Deblaere
Bernard SCHWEITZER, Vom Sinn der
Perspektive. Die Gestalt. Abhandlungen zu einer allgemeinen Morphologie, Heft 24. Max Niemeyer Ver
lag, Tubingen, 1953, 30 pp., 16 reprod., D.M. 5.60.
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De Historia Mundi in tien delen is het
eerste groot geschiedkundig werk na de
tweede wereldoorlog, waarvoor men de
medewerking van talrijke toonaangevende
historici uit de hele wereld heeft kunnen
verkrijgen. Zo werkten aan dit deel o.a.
mee: von Eickstedt, Menghin, Kahn, Vallois, Breuil en zelfs W. Schmidt.
Dit eerste deel gaat over de vroege
mensheid, die ongeveer leefde in het oude
en het middensteentijdperk d.i. van ongeveer 600.000 tot 4.000 vóór Christus. Uiterst interessant is vóór elk onderdeel de
principiële stellingname. Hier wordt uitdrukkelijk opgeruimd met het monistisch
evolutionisme en met het marxistisch materialisme, om met open oog en ontvan
kelijke geest de feiten in hun juiste verhouding te zien. En nu is het opvallend,
dat deze zuiver wetenschappelijke instelling de auteurs brengt tot een visie op de
vroege mens welke voor de christelijke
Weltanschauung alle ruimte openlaat.
Aangezien de sporen van deze voorhistorische mens zo schaars zijn en over de
hele aardbodem verspreid liggen, zijn de
auteurs te rade gegaan bij de op onze
dagen nog levende primitieve volkeren
om aldus uit de schaarse en dode archaeologische vondsten met een grote waarschijnlijkheid levende oerculturen te herscheppen.
Al stelt de lectuur op bepaalde plaatsen wel eens zware eisen aan de lezer,
toch wensen wij aan deze groots opgevatte en degelijke wereldgeschiedenis een
ruime verspreiding toe. Wij hopen tevens
dat in de volgende delen de rassen en
continenten buiten Europa even goed tot
hun recht zullen komen als in dit werkelijk geslaagde eerste deel. M. Dierickx
Algemene geschiedenis der Nederlanden
onder redactie van Prof. Dr J. A.
Van Houtte e.a. Dl VI: De tachtigjarige oorlog 1609-1648. De Haan,
Utrecht; Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1953, XVIII-442 pp., 48 ill.,
4 gekl. pl., Fr. 300.
Met bekwame spoed verschijnt deel na
deel van de „Algemene Geschiedenis der
Nederlanden". Dit zesde deel gaat van
het begin van het Twaalfjarig Bestand
tot aan de Vrede van Munster, van de
eerste schuchtere erkenning van een
scheuring tussen Noord en Zuid, tot de
definitieve bezegeling ervan.
Drs Schóf fer en Dr Poelhekke schrijven met grote kennis van zaken over de
politieke geschiedenis van het Noorden,
terwijl de beste Belgische specialist voor

de XVIIe eeuw, Dr Jos. Lefèvre, dit doet
voor het Zuiden. De krijgsbedrijven na
het aflopen van het bestand in 1621 werden door Dr Wijn van Noordnederlands
standpunt uit beschreven. Prof. Collhaas
en Dhr Menkman schreven respectievelijk
een degelijk hoofdstuk over de Verenigde
Oostindische en de Westindische Compagnie. Opvallend is dat aan Mr Fockema
Andreae's uitvoerig hoofdstuk „Staats
en rechtleven onder de Republiek", maar
vooral aan Prof. Jansma's overzichtelijk
hoofdstuk „De economische en sociale
ontwikkeling van het Noorden" geen dergelijke hoofdstukken voor het Zuiden beantwoorden, al geeft Dr Lefèvre in de
twee hem toevertrouwde hoofdstukken
daar wel iets over. Anderzijds treft het
dat aan het hoofdstuk „Het katholiek
herstel in de Zuidelijke Nederlanden" van
de ons te vroeg ontvallen Pater de Moreau, geen afzonderlijk hoofdstuk over de
godsdienstige toestanden in het Noorden
beantwoordt; wel biedt Schóffer's politiek
hoofdstuk, dat tot 1625 reikt, al het nodige over de strijd tussen remonstranten
en contra-remonstranten, maar over het
katholieke leven in het Noorden in de
eerste helft der zeventiende eeuw vernemen wij helaas nagenoeg niets. Zoals in
het Ve deel hebben ook in dit deel Drs
Andriessen en Prof. Presser het culturele
leven in het Zuiden en in het Noorden
behandeld, de eerste accuraat, volledig,
de tweede minder systematisch, meer
evocérend. Dr Poelhekke besluit het geheel met een beeldrijk geschreven en uitstekend gedocumenteerd hoofdstuk over
de vrede van Munster, dat enige heilige

huisjes omverwerpt.
Het 27 blz. lange wurdigend overzicht
van bronnen en literatuur, hoe ongelijk
ook voor de onderscheiden hoofdstukken,
biedt de historici een kostbare hulp. De
doorsnee-lezer zal meer vreugde beleven
aan de 48 goed gekozen illustraties. De
vier gekleurde platen schijnen slechts in
drie- en niet in vierkleurendruk te zijn, en
voldoen in elk geval slechts matig.
In zijn geheel genomen heeft dit deel
geen enkel zwak hoofdstuk, en, al zijn een
paar aspecten bij de indeling der stof uitgevallen, toch verdient het als zeer geslaagd te worden beschouwd.
M. Dierickx
Dr G. RENSON, Beknopte geschiedenis
van Maaseik. --- Uitg. Van der
Donck, Maaseik, 1953, 77 pp., 5
platen, ingen. Fr. 45.
Deze studie was eerst bedoeld als on-
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derdeel van een grote monografie over
Maaseiks verleden, die uit een tiental bijdrag en zou bestaan. Daarom behandelt
de auteur niet de kloosters, het kunstleven, de beroemde mannen uit Maaseik,
enz. Toch bezorgt de ervaren historicus
ons een degelijke studie van de geschiedenis der gemeente en der parochie van
Maaseik van de Romeinse periode tot nu.
Het is niet zozeer een vlot geschreven
synthetisch overzicht als wel een op oorspronkelijke bronnen steunend onderzoek
met tal van nieuwe gegevens. Voor
Maaseikenaars en voor historici die de
stad Maaseik en het land van Loon bestuderen, is het een waardevol boekje.
M. Dierickx
Drs M. van de POEL en Drs H. SINNEMA, Hoe de volken samenwerken. De Verenigde Naties en de geW.
specialiseerde organisaties.
Versluys, Amsterdam-Djakarta, 1953
64 pp., ingen. 1 1.40.
De twee auteurs bundelen in deze brochure tal van interessante gegevens over
het ontstaan en de structuur der
over de talrijke gespecialiseerde organisaties als I.L.O., F.A.O., U.N.E.S.C.O.,
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I.C.A.O., W.H.O., enz., en tenslotte over
het internationaal gerechtshof en de verklaring van de rechten van de mens.
Waar het past, geven de auteurs de voorgeschiedenis van het organisme, en dan
telkens de concrete organisatie, de opgave en de reeds bereikte resultaten. Wer
kelijk een handige en practische handleiding! M. Dierickx
Christopher MORRIS, Political Thought
in England. Tyndale to Hooker. —
Home University Library, Oxford
University Press, London, 1953, 220
pp., 6 sh.
Deze studie is van belang voor ieder
die zich interesseert voor de geschiedenis
van het Engeland van Hendrik de Achtste, Maria en Elisabeth. Political thought
klinkt misschien weinig uitnodigend; in
feite is dit boekje een schets van de ver-

schillende opvattingen die in de zestiende
eeuw bestonden betreffende de verhouding tussen koning en onderdaan, en van
de ontwikkeling die zij vertonen in de
veel bewogen tijd van renaissance en reformatie. Schr. vermijdt technische terminologie en details zonder echter aan helderheid in te boeten.
W. P.

WETEN SCHAP
J. C. ALDERS, Opmars der electronen,
techniek en natuurkunde van onze
tijd. Uitg. Born N.V., Assen, 284
pp., 23 fotoplaten, vele figuren in de
tekst.
Dit boek is bestemd voor hen, die de

middelbare school bezocht hebben of nog
bezoeken, en die zich interesseren voor
de natuurkundige zijde van de moderne
electronische techniek. Na enkele inleidende hoofdstukken wordt een lange
reeks toepassingen besproken: radiobuizen, televisie, radar, electronenmicroscoop, kathodestraalbuis, e.a. Het werk
geeft een goed overzicht en ook vele belangwekkende bijzonderheden, de uiteenzettingen zijn dikwijls zeer duidelijk. Toch
maakt het geheel een wat haastige indruk: vele hoofdstukken zijn verward opgezet, de natuurkundige gedachtengang is
meermalen onvolledig of nonchalant, de
taal is onverzorgd. In het eerste hoofdstuk geeft de schrijver duidelijk blijk van

een materialistische levensopvatting.
W. Wetten

R. MASSAIN, Physique et physiciens.
Magnard, Parijs, 1951, 400
2e éd.
pp., geïll.

Sinds enkele jaren heeft er een omwenteling plaats in onze handboeken over
Natuurkunde voor het M.O. Alleen de
resultaten van de huidige verworven
kennis opdissen bevredigt niet meer. Die
methode kan trouwens niet streven naar

wetenschappelijkheid, omdat bij de toehoorders de daartoe onmisbare wiskundige kennis ontbreekt. Jammer genoeg gingen de menselijke en humanistische waarden aldus teloor. Men sprak nog wel van
proeven en wetenschappelijk onderzoek,
maar er viel niets meer te bespeuren van
het zoeken en navorsen van de menselijke
geest bij de natuurkundige.
S., een Frans Lyceumleraar, heeft een
„oorspronkelijke" aanvulling uitgedacht.
Voor dit boek, dat overwegend uit uittreksels bestaat, heeft hij geput uit de
authentieke documenten waarin de natuurkundigen zelf hun bevindingen hebben neergeschreven. Naast enkele meer
algemene hoofdstukken, lezen wij hoe
Pascal, Mariotte, Descartes en zoveel
anderen, tot de Broglie en Curie toe, zelf
de proeven of theorieën uiteenzetten,
waaraan hun naam verbonden blijft.
Slechts interessante anecdootjes? Veel
meer. Zij tonen de groei van de weten-
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schap en verschaffen aldus een uitstekend
inzicht in de methode der Natuurkunde
en in haar juiste waarde.
Dat L. de Broglie er een inleiding voor
schreef is reeds een aanbeveling. Iedere
leraar en ook iedere leerling die dit vak
liefheeft, zal met spanning dit vormend
boek lezen. E. De Strycker
Arnold MUENSTER Riesenmolekille
(Naturwissenschaftliche Beitrage).
— Herder, Freiburg, 1952, VII-166
pp., 55 afb., 4 Tafels, geb. D.M.
6.80.
Het boekje van de Duitse privaatdocent
biedt éen uitstekend gevulgariseerde synthese van de huidige stand der macromoleculaire chemie. Hoe bepaalt men de afmeting, de vorm en de cristallisatietoe-stand van de macromoleculen? Welke
structuur hebben de kunststoffen, de natuurlijke hoogpolymeren en de eiwitstoffen? Op deze vragen kan een lezer, reeds
enigszins vertrouwd met scheikundige formulen, een bevattelijk en toch degelijk
gefundeerd antwoord krijgen. F. Elliott
Dr H.-J. AUFM KAMPE, Das Wetter
und seine Ursachen. D. Steinkopf f -Verlag, Darmstadt, 1951, VIII-164 pp., 129 afb., D.M. 20, geb.
D.M. 22.
Het handboek over weerkunde van
Kampe geeft op vrij volledige en tevens
merkwaardig bondige wijze een overzicht
van de verschillende aspecten dezer wetenschap. Na een inleidend hoofdstuk
over de theoretische grondslagen der meteorologie, volgen een tiental hoofdstukken over de atmospherische circulatie,
over cyclonen en anticyclonen, over de
voornaamste weerkundige verschijnselen
en over de voornaamste regels der weervoorspelling. Zo stelt dit werkje de lezer
in staat een wetenschappelijk inzicht te
krijgen in de esoterische weerkundige terminologie, waarin het proza, dat het dagelijkse radiojournaal vergezelt, gegoten
wordt. F. Elliott
Prof. Dr H. C. van de HULST en Prof.
Dr C. A. van PEURSEN, Phaenomenologie en Natuurwetenschap, Bezinning op het wereldbeeld. — Uitg.
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1953,
164 pp., geb. f 5.90.
De problematiek van het mens-zijn
wordt in dit boekje benaderd vanuit de
natuurwetenschappelijke werkzaamheid
van de mens. Betoogd wordt o.a. dat de
natuurwetenschap geen ontmenselijking

van het wereldbeeld beoogt, maar zelfs
tot verdieping van de dagelijkse ervaringen voert. De hooggeleerde schrijvers
ontkrachten de critiek van de phaenomenologie op de natuurwetenschap, en plaatsen de wetenschapsmens met zijn gerichtheden in het dagelijks wereldbeeld, zich
hierbij bedienend van de phaenomenologische denkmethodiek. Een helder geschrift, dat grote belangstelling verdient.
J. J. C. M., arts
Jozef M. A. JANSSEN, Hiërogliefen.
Over Lezen en Schrijven in OudEgypte.
E. J. Brill, Leiden, 1952,
VIII-127 pp. met 24 afb., f 9.75.
Het oud-Egyptisch schrift is voor de
oningewijde een raadsel waar een fascinerende werking van uitgaat. Velen willen er graag meer van weten, maar verder dan tot een vage en dikwijls scheve
voorstelling kunnen de meesten het niet
brengen. In dit boek is een uitermate deskundige vakman aan het woord, die ons
systematisch en geduldig deze geheimzinnige wereld binnenleidt. Met bewonderenswaardige stofbeheersing verdeelt hij
zijn ongemeen rijk materiaal in zestien
bevattelijke hoofdstukjes. Aanvankelijk
zal men zich wat onwennig voelen, misschien zelfs duizelig, maar de vele interessante bijzonderheden zorgen er wel
voor, dat men de schrijver tot het einde
blijft volgen. Dan komen we pas tot de
bevinding, dat ongemerkt een geheel
nieuw totaalbeeld in onze geest is ontstaan, waardoor we georiënteerd zijn niet
alleen in de hiërogliefen maar tegelijk
ook in een groot en onvermoed stuk beschavingsgeschiedenis. Wie dit boekje
eenmaal gelezen heeft, werkt het zeker
nog een paar keer door, omdat de lezer
steeds duidelijker voelt, dat hij hier inderdaad het antwoord krijgt op het grote
vraagteken dat de Egyptische monumenten bij hem oproepen. Het zou me niet
verwonderen, wanneer sommige jonge
krachten door dit boekje hun roeping tot
de egyptologie ontdekken. Het is te hopen. H. Renckens
Jean LHOMME e.a., Contributions a une
théorie réaliste de la répartition. —
A. Colin, Parijs, 1952, 254 pp.
Een der neteligste hoofdstukken van de
economische wetenschap is en blijft de
verdelingstheorie: het klassieke denken
blijft hangen aan voorbije structuren,
markt en individuele ondernemer; het
marxistisch denken worstelt met een steriele arbeidswaardeleer. De merkwaardige
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artikels, die hier gebundeld voor ons liggen, willen een „bijdrage" vormen tot een
„realistische" verdelingsleer waarin economische analyse en sociologische observatie de werkelijkheid pogen te benaderen en in wetenschappelijke categorieën
vatten.
Grondleggende critiek op het onwerkelijk klassieke en marxistische denken en
richtinggevende elementen voor een werkelijkheidsgetrouwe theorie vinden we op
magistrale wijze verenigd in de inleidende
studie van j. Marchal. Het ligt voor de
hand dat de meeste artikels handelen over
het arbeidsloon en zijn economische en
sociale problematiek. J. Lhomme ontleedt
de „nationale" loonpolitiek van de Labourregering in Engeland. P. Bauchet onderzoekt, hoofdzakelijk op Franse gegevens, het verband tussen het reëel loon en
de economische structuur; R. Guihéneuf
poogt het syndicaat en zijn bestrevingen
als „groep" te begrijpen. Buitengewoon
instructief is de hele studie van J. LecailIon over de structuur en het inkomen van
het kaderpersoneel, en het tweede deel uit
de bijdrage van H. Brochier over interest
en schuldvolume. Het ingewikkelde probleem van het landbouwersinkomen in het
algemeen economisch leven wordt behandeld door R. Gendarme. Als slot geeft J.
Lhomme enkele, meer losse, beschouwingen over winst en sociale structuur.
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Een algemene en exhaustieve verdelingstheorie wilden de auteurs niet brengen — het is immers de vraag of, bij de
huidige stand van het economisch onderzoek, die algemene theorie reeds kan gegeven worden! Een vruchtbare poging tot
een meer realistische benadering van het
probleem is het zeker en de Franse economische wetenschap heeft er alle eer
van. Het werk dringt zich op niet zozeer
omwille van de nu haast algemeen aanvaarde critiek op de marginalistische verdelingsleer maar wel omwille van het fijn
geobserveerde en uitermate raak geformuleerde verdelingsmechanisme in ons
groepsgebonden economisch leven.
Speciaal willen we de aandacht vestigen op de accentverschuiving die in alle
studies voorkomt: waar de zakelijk denkende klassieke theorie elk economisch
element, ook de ondernemer (?) , in een
„objectstelling" afgrendelde en het inkomen als prijs van een productiefactor behandelde, daar wil de menselijk denkende
realistische theorie iedere economische
factor in een „subjectstelling" plaatsen en
het inkomen als vergoeding van menselijke arbeid en als middel tot levensonderhoud waarderen.
Om zijn voorbeeldige ontledingen, zijn
rake terminologie en niet het minst om
zijn menselijke visie is het werk warm
aanbevolen. J. De Mey

PSYCH OLOGIE
Victor WHITE, O.P., G od and the Unconscious. --- The Harvill Press,
Londen, 1952, XXV-277 pp., geb.
sh. 21/-.
Father White, als persoonlijke vriend
van C. G. Jung en als ervaren kenner
van Sint Thomas, was de aangewezen
persoon om een studie te publiceren over
de contactpunten tussen de diepte-psychologie en de theologie.
Zulk een studie loopt natuurlijk het
gevaar erg technisch te worden. F. White
echter bleef in de verscheidene hoofdstukken — die eerst als radio-toespraken
of voordrachten werden gehouden zijn
opzet trouw zich ook tot de niet-vakman
te richten. Daarom zullen alle onderdelen
en heel in 't bijzonder de hoofdstukken:
„The frontiers of theology and psychology", „Psychotherapy and ethics", „The
analyst and the confessor" en The dying
God" ieder priester interesseren en ieder
psycholoog verrijken. Zelden immers verenigt een schrijver zulk een begrip voor
de actuele probleemstellingen en zulk een

degelijke kennis van de juiste draagwijdte
der „klassieke" theologie.
Het uitgebreide voorwoord van C. G.
Jung en de slotbeschouwing van Gebh.
Frei brengen aan allen, die de analytische psychologie bestudeerden, belangwekkende aanvullingen en nauwkeurige
omschrijvingen van de hoofdthema's van
dit leerrijke werk. R. Hostie
Dr G. J. HELD, Magie, Hekserij en Toverij.
J. B. Wolters, Groningen,
1950, 203 pp., f 6.50.
In tegenstelling tot de meeste werken,

die deze verschijnselen van mysterieuze,
parapsychologische, dieptepsychologische
of folkloristische zijde benaderen, wordt
hier een sociologische studie ervan geboden. De schrijver probeert „Les règles de
la méthode sociologique", zoals die indertijd door Durkheim zijn opgesteld, op het
gebied der magie toe te passen en te verifiëren. Toch aanvaardt hij deze „règles"
niet zonder meer en beschouwt hij Durkheim's regel „à un même effet correspond
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diepere
van de
loswerkt en
en zij,
zij. niettegenstaande
niettegenstaande
twijfels loswerkt
drie bezoeken
bezoeken aan
aan Rusland
Rusland en
en de
de
haar drie
training aldaar
aldaar ontvangen,
ontvangen.teleurgesteld
teleurgesteld
training
Partij verlaat.
verlaat. Behalve
Behalve dat
dat het
hetboek
boek
de Partij
en fors
fors geschreven
geschreven is,
is. isis het
hetmede
medezo
zo
fris en
boeiend dat hier
hier geen
geenintellectueel
intellectueel het
het
boeiend
communisme kiest
aanhangt. maar
maar een
een
communisme
kiest en
en aanhangt,
ge~
vrouw. die
die als vrouw
vrouw juist
juist in
in haar
haar gevrouw,
voelsleven er door
door wordt
wordt getrokken.
getrokken. Om
Om
voelsleven
deze reden
reden is
is dit
dit boek
boek ook
ook een
een zeer
zeerinteinte~
aanvulling op
op The God
God that
thatfaifai~
ressante aanvulling
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led, waarin
waarin zes
zes beroemde
beroemde mannen
mannen vertelvertel~
led,

len hoe
hoe zij
zij tot
tot andere
anderegedachten
gedachtenkwamen
kwamen
en het
de rug toe
het communisme
communisme de
toe draaiden.
draaiden.
Schrijfster
is niet katholiek,
Schrijfster is
katholiek. en uit
uit het
het
boek blijkt
blijkt niet of
of zij
zij gelovig
gelovig christen
christen is.
is.
Het isis echter
echter zeker
zeker een
een vrouw
vrouw die
die hartsharts~
tochtelijk
verlangt deze
tochtelijk verlangt
deze wereld
wereld beter
beter te
te
maken;
maken; wat jammer
jammer is,
is. is
is dat
dat schr.
schr. zwijgt
zwijgt
zodra ze
ze met
methet
hetcommunisme
communisme gebroken
gebroken
heeft,
heeft. hetgeen
hetgeen nog
nog voor de
de oorlog
oorlog plaats
plaats
vond.
vond. We
We hadden
hadden zo
zo graag
graag ook
ook het
het verver~
dere
dere verloop
verloop van
van haar
haarleven
levengehoord:
gehoord:
niet uit
uit nieuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid. maar omdat
omdat we
we
al lezende overtuigd werden dat ook
ook haar
haar
werk
werk voor
voor de
de Labour
Labour party
party veel
veel leerleer~
zaams
voor
bevat. W.
zaams voor
onsons
bevat.
W.Peters
Peters

ROMANS EN
EN VERHALEN
VERHALEN
BARRET. Gods
GodsLinkerhand.
Linkerhand. minique,
mmlque, zijn
zijn geliefde,
geliefde. tijdens
tijdens een
een bergberg~
William E. BARRET,
tocht in
in de
de Alpen,
Alpen. wordt
wordt het
het de
de grote
grote
1953. tocht
- Het Thijmfonds,
Thijmfonds. Den Haag,
Haag. 1953,
kans;
kans; voor
voor Lignac,
Lignac. de
de grote
groteontdekking.
ontdekking.
282 pp.
Franchi,
Franchi. eenmaal
eenmaal een
een flink
flink officier,
officier. door
door
geschre~
boek biedt
biedt het
hetspannend
spannendgeschreDit boek
drank, en de
drank.
de charme
charme van
van Tamara,
Tamara. een
van een
een Amerikaanse
Amerikaanse bendebende~
ven verhaal van
Toeareg~vrouw een
een slappeling
slappeling gege~
jonge Toeareg-vrouw
leider in China,
China. die,
die. om
om te
te kunnen
kunnen vluchvluch~
worden, herleeft.
herleeft.
machtsgebied van
van zijn
zijn militaire
militaire worden.
ten uit het machtsgebied
Het wordt
wordt een
een dramatische
dramatische tocht.
tocht. VerVer~
supérieur.
middel ziet
ziet dan
dan als
als
supérieur, geen ander middel
raad, afval
afval en
en de
de wraak
wraak van
vanTamara,
Tamara.
priester op te treden
treden en
en alles
alles te
te doen
doen wat
wat raad.
zaaien verwarring
verwarring en dood.
dood. Maar de
de trek
trek
priesters is. Tijdens
Tijdens dit
dit fungeren
fungeren als
als zaaien
des priesters
verder, onweerstaanbaar.
onweerstaanbaar. De
Demoeimoei~
priester vindt hij
hij het
het geloof
geloof weer
weer terug
terug en gaat verder,
lijkhedenworden
worden groter.
groter, de
de dorst
dorst onon~
weet
ontsnappen. Het
verhaal. dat
dat lijkheden
Het verhaal,
weet teteontsnappen.
draaglijk. Akoe
Akoe en
en Tamara warden
worden neerneer~
overigens geen litteraire
litteraire kwaliteiten
kwaliteiten bezit,
bezit. draaglijk.
geschoten, Franchi
Franchi sterft van
van uitputting.
uitputting.
doet
enigszins pijnlijk
pijnlijk aan.
hoewel het
het geschoten.
doet enigszins
aan, hoewel
en proviand
proviand ontbreken.
ontbreken. Maar het
het
boeiend
geschreven
is.
H. Water en
boeiend
geschreven
is. J. J.v.v.H.
onzichtbarespoor
spoor leidt
leidt verder.
verder, tot
onzichtbare
tot de
de
laatste vier,
vier. Beaufort,
Beaufort. Lignac
Lignac en
en twee
twee
R. FRISON~ROCHE.
FRISON--ROCHE, Het verloren spoor, laatste
eindelijk de eerste
eerste overover~
C. Niemeyer.
De trouwe dienaren eindelijk
vert.
Niemeyer. -— De
vert. door
door A.
A. C.
blijfselen vinden
vinden van
van het verloren
verloren spoor
spoor
Lanteern.
Groeit. Antwer~
Antwer- blijfselen
Lanteern, Utrecht; 't't Groeit,
dat hen zal voeren
voeren naar
naar de
de vergeten
vergeten oase.
oase.
pen.
1953. 288 pp.,
geïll., Fr. 95.
95.
pp., geïll.,
pen, 1953,
En steeds
Waarom ..
steeds gaat
gaat het
het verder:
verder: ..„Waarom
...?.?
Dit
werk is,
is, na
na Mensen
Mensen tegen
tegen bergen
bergen Omdat
Dit werk
Omdat het
het moet
... , omdat
moet ...•
omdat ik
ik een
een noodnood~
grote kloof
kloof zaak
(Premier
de cordée)
cordée) en De grote
(Premier de
vaneen
een andere
andere orde".
orde".
zaak voel
voel....
.... van
(La grande
grande crevasse),
crevasse), het
Fri~
het derde
derde van FriP. Van Roy
P.
son-Roche
Nederlandse vertaverta~
son-Roche dat
dat ons
ons in Nederlandse
ling
wordt aangeboden,
aangeboden, als
eerste deel
deel
ling wordt
als eerste
van zijn
roman over
over de
de Sahara:
Sahara:
zijn grote
grote roman
Bivouacs sous la lune.
lune.
De
expeditie, onder
onder leiding
leiding van luiteluite~
De expeditie,
nant
Beaufort en
en de
deontdekkingsreiziger
ontdekkingsreiziger
nant Beaufort
Lignac.
ons onweerstaanbaar
onweerstaanbaar mee,
mee,
Lignac, voert ons
over
massief van
Hoggar, in het
het
over het
het massief
van de
de Hoggar,
hart
de Sahara,
Sahara. door
dooreen
eenonbekend
onbekend
hart van de
en
onherbergzaam gebied,
de
en onherbergzaam
gebied,tot
tot aan
aan de
grenzen
Soedan. En
dit met
met een
een
grenzen van
van de
de Soedan.
En dit
dubbel
moordenaar van de
dubbel doel:
doel: Akoe, ddee moordenaar
Franse
marconist Moreau
te sporen,
sporen.
Franse marconist
Moreau op te
en
in de streek
streek van
van de
de Tenere
Tenere
de oase
oase in
en de
terug
vinden, waarheen men
men het spoor
terug te vinden,
vergeten
drovergeten heeft.
heeft, naarmate
naarmate de
de Sahara dro~
ger
ger werd.
Voor
de tratra~
Voor Beaufort achtervolgd door de
gische
gische herinnering
herinneringaan
aande
de dood
dood van
van Do-Do-

Olov HARTMAN,
Olov
HARTMAN. Heilige
Heilige Maskerade.
Maskerade.
Uit het Zweeds
Uit
Zweeds door
door E.
E. H.
H. Grolle.
GrolIe.
De Fontein,
- De
Fontein. Utrecht;
Utrecht; Sheed
Sheed [,
Ward, Antwerpen,
Ward.
Antwerpen. 1953,
1953. 139
139 pp.,
pp.•
4.90.
ff 4.90.
schijnt in
in Zweden nogal ruru~
Dit boekje
boekje schijnt
moer veroorzaakt
veroorzaakt te
te hebben.
moer
hebben. Het is
is een
een
merkwaardige psychologische studie. Het
merkwaardige
Het
is
ongeveer het
dagboek van een
een DomiDomi~
is ongeveer
het dagboek
en
neesvrouw, die
die aan zware
neesvrouw,
zware scepsis
scepsis lijdt
lijdt en
een
krijgt van haar
haar man
man wegens
wegens
een afkeer
afkeer krijgt
zijn
versmelten van
van Christendom
Christendom
zijn handig
handig versmelten
en wereldzin.
wereldzin. Zij
Zij ziet scherp
en
scherp en
en oordeelt
oordeelt
juist in
in de meeste
Het is een
juist
meeste gevallen.
gevallen. Het
een
démasqué dat
dat vreemd
vreemd eindigt met de dood
démasqué
te
der
die het kruis
kruis terug
terug schijnt
schijnt te
der vrouw,
vrouw, die
bevrijdingvan
van de
de do-dovinden.
met de bevrijding
vinden, en
en met
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minee, die nu met de onderwijzeres het
leven in kan gaan en zijn eerste vrouw
als schizofraan kan doodverven. Het
boekje is scherp en diepzinnig, mysterieus
en wat raadselachtig. Wegens zijn openhartigheid niet voor iedereen. J. v. H.
Minus van LOOI, De molen der wraak.
Thijmfonds, den Haag, 1953, 216
pp., f 5.25 en f 2.50.
Een levendig verhaal dat de lezer met
genoegen zal lezen. Het thema is een vete
tussen twee dorpsfamilies en de uiteindelijke verzoening. Van Looi weet een gegeven goed uit te werken zodat een familieroman van goed gehalte is ontstaan.
Een zwakke plek in het boek lijkt me de
onderhandse aankoop door boer Ceusters
van de schuldbekentenissen die „het Voske" hem aanbiedt. Zelfs waar de haat zó
sterk is, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat
een boer zó gemakkelijk met zijn geld
omspringt. Voor ontspanning een zeer
aanbevolen boek. joh. Heesterbeek

alles. Moeilijk is het daarom het thema
van de roman aan te geven. Het speelt in
alle geval in de wereldhoofdstad, in Miami Beach, Palermo, Moskow, Stockholm
en vooral in het geheimzinnige Tibet en
op de Himalaya. De voornaamste eigenschap van het boek is zijn overtuigd humanisme, met een oprechte godsdienstzin,
die jammer genoeg voor een deel verminderd wordt door het typisch religieus
relativisme en subjectivisme van onze tijd.
P. Fransen

Harry VENCKEN, De rode minaret. --Hofboekerij, Heemstede, 1953, 240
pp., f 6.50.
In de woestijnstad Ghardaïa speelt de
inhoud van dit boek zich af. Het meest
interessante van dit werk is de beschrijving der oeroude zeden en gewoonten die
in deze mohammedaanse samenleving gelden, en vooral het leven der vrouw tot
een ware slavernij maken. Een jeugdige

Sven STOLPE, Spiel in den Kulissen.
Roman aus dem Schwedischen. — J.
Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/
M., 1953, 376 pp., geb. D.M. 10.80.
Een uitzonderlijk sterk boek, dat de
hele realiteit van het menselijk zieleleven,
met zijn nood en zonde, zijn huichelari j
en schijn, maar ook met zijn behoefte aan
echtheid, op onverbiddelijke wijze beschrijft, en in diezelfde realiteit de onbegrijpelijke werking van genade en voorzienigheid voelbaar maakt. Het leven van
Eerste-Minister Falk en zijn gezin, dat
voor alle leden ogenschijnlijk op een failliet uitloopt, brengt hen in werkelijkheid
tot hun ware bestemming in de aanvaarding van hun menselijke mislukking. Ook
de dood van de enige zoon Georg, die als
een der eerste valt in een opstootje, wanneer zijn vader telefonisch aan de troepen
het bevel tot schieten geeft, blijkt op
mysterieuze wijze in Gods plan betrokken

mohammedaanse poogt uit deze ban te
ontsnappen. Een zeer leesbaar boek.
Joh. Heesterbeek

en gebruikt. Hoewel enkele scènes e n
situaties het boek voor volwassenen doen
voorbehouden, is Spiel in den Kulissen

Theodor KROEGER, Storm over de Himalaya (Triomfreeks) .
J. van
Tuyl, Antwerpen-Zaltbommel, 1953,
278 pp., Fr. 125.
Kroger is beroemd geworden met zijn
Het vergeten Dorp, een autobiographisch
verhaal, waarin 's schrijvers romantische
verbeelding aan banden werd gehouden
door de bittere nuchterheid van eigen
ervaring. In deze toekomstroman --- de
wereld is pas verenigd onder één wereldregering met land- en continentpresidenten lijkt hij ons zijn verscheidene eigenschappen niet goed meer te kunnen bedwingen. Zijn cosmopolitisme van internationale zakenman, zijn zin voor luxe en
morlaniteit, en vooral zijn mysterieusvag, ► phantasie maken van dit verhaal
iets onbevredigends. Het is geen detectiveverhaal, geen politiek betoog, geen
avonturenroman, geen symbolisch sprookje, al heeft het toch weer iets van dat

.

zonder twijfel de diepst religieuze roman,
die de Zweedse literatuur ons sedert lang
heeft geschonken. A. Deblaere
Frank G. SLAUGHTER, Dokter
spoedgeval (Triomfreeks) . --- J. van
Tuyl, Antwerpen-Zaltbommel, 1953,
304 pp., geb. Fr. 65 (bij inschr. op
de reeks) .
Een groot ziekenhuis te New-York; Dr
Martin Ash, die door zijn rijk huwelijk er
de directeur en eigenaar van werd, maar
ook nooit meer zichzelf kan zijn, omdat
hij de rol moet spelen van het personage,
dat zijn vrouw van hem heeft gemaakt;
Andy Gray, de geniale chirurg, wiens
toewijding aan zijn beroep het telkens
haalt op zijn behoefte aan menselijke liefde en op de bekoring om alles te offeren
voor een rijke carrière; Tony Korff, assistent en Duits immigrant, die het tot
niets kan brengen omdat zijn taak voor
hem geen roeping betekent, doch slechts
...

.

.

.
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een middel om tot macht en rijkdom te
komen, en die op het critische ogenblik
niet voor een misdaad zal terugschrikken.
Een radio-actieve smokkelzaak, een
brand, en een onwaarschijnlijk happy end
zorgen voor een sensationele Amerikaanse bijsmaak. De psychologie van de doktoren is echter meesterlijk getekend.
A. Deblaere
Thomas B. COSTAIN, Kind van Honderd Koningen (Triomfreeks) . J.
van Tuyl, Antwerpen, Zaltbommel,
z.j., 541 pp., Fr. 125.
Een Engels jongetje komt alleen aan in
een Canadese provinciestad: niemand kent
zijn echte naam, en men gaat vermoeden,
dat hij wellicht een Lord is. Voordat het
probleem na jaren wordt opgelost — hij
blijkt tot een heel gewone familie te behoren —, heeft de jongen, opgenomen in
een werkmansfamilie, zich een eigen weg
door het leven moeten slaan. Het leven
van de kleine stad op het einde van de
eeuw, van de voorname families met hun
veten, tegenslagen en triomfen, van de
eenvoudige mensen met hun leed en
vreugde, is boeiend, raak, en met humor
getypeerd. Als geen tweede kan Costain
een periode uit het verleden in al haar
menselijkheid doen herleven.
P. Van Roy
Michel DUCHEMIN, Line panne par
jour.
Desclée de Brouwer, Brugge-Parijs, 1953, 200 pp., Fr. 48.
Dit originele reisverhaal is echt geestig.
Meer wil het niet zijn. Men hoeft er geen
ideeën in te zoeken, geen sociale of politieke satire, al zijn de typeringen raak. Er
steekt net zoveel psychologie in als nodig is om de geestigheid vol te houden,

en dat is al niet weinig. R. Leys
Thomas R. HENRY, Het Witte Continent.
U. M. „West-Friesland",
Hoorn, 1950, X-264 pp., geb. f 6.90.
De auteur van dit vlot geschreven boek
openbaart ons het bestaan van een continent dat buiten de grenzen valt van onze

gewone voorstellingswereld. Hoe ongelooflijk ook sommige weerverschijnselen
mogen lijken, hoe fantastisch ook de heel
eigene fauna van Antarctica is, de schrijver houdt zich steeds aan het objectieve
relaas van betrouwbare getuigen.
Door het rijk gevariëerde patroon heen
dat de schrijver uittekent, loopt als een
gouden draad de epische geschiedenis van
de zuidpoolonderzoekers, wier vaak geciteerde bevindingen, omwille van hun men-

selijke resonantie, de aantrekkelijkheid
van het verhaal nog verhogen. H. Jans
J. P. LEYNSE, Vrouwen zijn als bladeren, vert. door Clare Lennart. —
„Kosmos", Amsterdam-Antwerpen,
1953, 238 pp., geb. Fr. 95.
Even rustig als het Chinese leven van
vóór de oorlog verloopt dit verhaal: het
psychologische en affectieve conflict, zeer
eenvoudig weergegeven, van een moderne
vrouwenziel in een traditioneel Chinees
familiekader. Beschrijving van folklore en
godsdienstige gebruiken, evenals de aanwending van talrijke Chinese zegswijzen
geven aan dit boek een Oosters cachet.
A. Deblaere
Jon CLEARY, Zwervers onder het Zuiderkruis, vert. G. Kouwenaar (Triomfreeks) . J. van Tuyl, Antwerpen, 1953, 313 pp., geb. Fr. 125.
Een zwerversfamilie, vader Paddy,
moeder Ida en hun zoon Sean, drijven,
geholpen door een Engelse reus, Venneker, een kudde schapen van Bulinga, aan
de Noordkust van Australië, naar Cawndilla, in het Zuiden. Samen met anderen
gaan ze op de ver uiteenliggende farms
de schapen scheren. Paddy neemt deel
aan paardenrennen om de droom van zijn
vrouw te verwezenlijken: een eigen boerderij te bezitten. Slachtoffer van oneerlijke praktijken, verspelen ze hun geld, en
opnieuw ligt vóór hen de weg van de
zwervers onder het zuiderkruis
Een kloek verhaal, zonder al te diepe
psychologie, maar met enkele boeiende
... .

episodes (de redding van de schapen uit
een bosbrand, de wedstrijd tussen Paddy
en Cooper in het schapenscheren, de races met de zwarte hengst) . Goede vertaling. P. Van Roy
Tom BOUWS en Henk KUITENBROU-

WER, Tweede Groot Vertelboek
voor het Katholiek Gezin.
De
Fontein, Utrecht, Sheed and Ward,
Antwerpen, 1953, 303 pp., f 7.90.
.... Een boek vol levensvreugde en
levens-nieuwheid. Een boek dat boeit en
verrijkt en ontroert door het steeds weer
onverwachte, dat geboden wordt. Een
boek, waarvan de grote mens misschien
al even weinig „af" kan blijven als de
kleine, en waarin beiden elkaar ontmoeten.
Met voorbehoud van éën enkel verhaal, dat in het kader van dit boek minder schijnt te passen (Ontvoerd) , is de
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keuze en
en variatie
variatie van
van de
de stof
stofuitstekend,
uitstekend,
keuze
waarbij elke
elke leeftijd,
leeftijd, en
en zelfs
zelfs de volwaswaarbij
volwassene, een
sene,
een overvloed
overvloed van
van frisse
frisse ontspanontspanning en verrijkende
kennis op
op kan
ning
verrijkende kennis
kan doen.
doen.
Vertellenisis een
een kunst....
kunst .... dit
Vertellen
dit boek
boek isis

die
kunst rijk!
rijk! Een
Een waardevol
waardevol cadeau
cadeau
die kunst
voor allen,
allen, die dit stuk van de
de opvoeding
opvoeding
ter
harte nemen
nemen en er
er de
derijke
rijke mogelijkmogelijkter harte
heden
Josephina
hedenvan
vanbegrijpen.
begrijpen. M.M.
Josephina
Auxiliatrice

VARIA
Herdrukken
Bij de uitgeverijen Foreholte
Bij
Foreholte en
en 't't Groeit
Groeit
verscheen een
een nieuwe
verscheen
nieuwe druk
druk van het
het gungunstig bekende
stig
bekende werk
werk van
van J. HELLINGS,
lijke odeningen
oefeningen van
van de H.
geestelijke
S.J.: De geeste
Ignatius van
van Loyola,
een volledig
Ignatius
Loyola, een
volledig uitgeuitgewerkte dertigdaagse
werkte
dertigdaagse retraite
retraite naar
naar het
het
schema van de
schema
deGeestelijke
Geestelijke Oefeningen
Oefeningen
van Ignatius,
van
Ignatius, dat
dat trouw
trouw gevolgd en
en uituitgelegd wordt.
wordt.
De Reinaert-reeks
Reinaert-reeks publiceerde
publiceerde drie
drie
goedkope herdrukken
van bekende
goedkope
herdrukken van
bekende werwerken, het
boek van L.
ken.
het eeuwig-populaire
eeuwig-populaire boek
L.
Ben Hur,
in een
WALLACE. Ben
Hur, in
een nieuwe,
nieuwe.
voor alle
voor
alle volwassenen
volwassenen geschikte,
geschikte, vertavertabij
ling en
en adaptatie;
adaptatie: het
het geestige,
geestige,destijds
destijds bij
Die Poorte
Poorte verschenen,
verschenen, romannetje
romannetje van
van
Ilja
Ilja ILF
ILF en
en E. PETROW:
PETROW: Twaalf stoestoelen,
Ien, en
en een
een heruitgave
heruitgave van een
een der
der beste
beste
romans van
van E.
romans
E. van
vanHEMELDONCK:
HEMELDONCK:
Maria, mijn
mijn Kind,
Kind, dat bij
bij zijn
zijn verschijnen
verschijnen
met
met de
de Gottmer-prijs
Gottmer-prijs bekroond
bekroond werd.
werd.
De uitgeverij
uitgeverij Lannoo
Lannoo bracht
bracht reeds
reeds de
de
derde druk
druk van het
het uitstekend
uitstekend paedagopaedagoderde
gisch
van D. LORD
gisch vulgarisatiewerk
vulgarisatiewerk van
LORD
S.J.:
Contact met
met de
de jeugd
S.J.: Contact
jeugd (zie
(zie rec.
rec. in
in
K.C.T. Streven,
Streven, 1947-48,
1947-48, blz.
blz. 441)
441)..

Kronijk
Kronijk of Aantekening
Aantekening der
der merkwaardige
merkwaardige
binnen de
de gemeente
gemeente Heeze
Heeze
voorvallen binnen
en eenige
eenige omliggende
omliggende dorpen
dorpen en
en enenkelde welken
welken algemene
algemene belangstelling
belangstelling
verdienen. Door Hendrik
Hendrik Godefridus
Godefridus
van Moorsel,
MoorseI. gemeente-secretaris
gemeente-secretaris van
van
Heeze, Leende
Leende en
en Someren.
Someren. UitgegeUitgegeen toegelicht
toegelicht door
door P.
P. Dominicus
Dominicus
ven en
de JONG,
O.C.R..--- Achelse Kluis,
Kluis,
JONG, O.C.R.
1953, 189
1953,
189 pp.
pp.
In de
de grilligste
grilligste spelling
spelling (frulle,
(frulle, pous,
pous,
aquelieten voor freule,
freule, paus,
paus, acolythen)
acolythen)
aquelieten
de ongehuwde
ongehuwde secretaris
secretaris van
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zich beroept
beroept op het
het bisbischie I, 401,
schopsarchief
Roermond. Het
werk
schopsarchief van
van Roermond.
Het werk
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Refereinen. Een
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C. BUDDINGH.
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Utrecht, AntwerAntwerr Het Spectrum,
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pen,
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Aldus de omslag.
J.
v. H.
J. v.
H.

F. DIERCKS
DIERCKS en Dr J.
J. C. F. NUNUDr G. F.
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(inleidingen, noten,
noten, woordenlijswoordenlijsuitgave
en een
een schema
schema van
van de
de grammatica)
grammatica)
ten
ten en
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Geeft en vraagt daarom als geschenk een
ábônnèment op dit . tijdschrift.
De waarde van dit maandblad is het
veelvoudige van de prijs die er voor
betaald wordt.

En wat óàk belangrO is:
De waarde blaft
!
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BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
AALDERS, Dr G. J. D., Totalitaire Lendenzen in het oude Hellas.
J. H. Kok,
Kampen, 1953, 16 pp., f 0.75.
BARRETT, E. Boyd, Herders in de mist.
Lannoo, Tielt, 1953, 122 pp.;, ing. Fr.
34, geb. Fr. 56.
BARRETT, William, Gods linkerhand.
Thymfonds, Den Haag, 1953, 282 pp.
BECKER, B., Autour de Michel Servet et de Sebastien Castellion. --- H. D. Tjeenk
Willink en Zn, Haarlem, 1953, 302 pp., f 15.
BEDNARIK, K., Der junge Arbeiter von heute — ein neuer Typ.
G. KilperVerlag, Stuttgart, 1953, 159 pp., D.M. 4,50.
BEENKEN, H., Rogier van der Weyden. — F. Bruckmann, Munchen, 1951, 236 pp.
waarvan 131 pl., en 4 gekl. pl., geb. D.M. 29.
BERG, Prof. Dr J. H. van den, en J. LINSCHOTEN, Persoon en wereld. --- J.
Bijleveld, Utrecht, 1953, 253 pp., f 8.90.
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Bussum, 1953, 167 pp., f 6.90.
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BOLEN, Francis, Le film sur l'art. Panorama 1953. --- Unesco, Parijs, 1953, 80 pp.,
geïll., Fr. Fr. 250.
BRODRICK, J., S.J., De heilige Franciscus Xaverius 1506-1552. Nederl. van J. Duprès (Graal-Boekerij). Sheed El Ward, Antwerpen, 1953, 443 pp., 16 afb., 3
kaarten, geb. Fr. 195 (ledenprijs: 125) .
Catholic Digest omnibus. --- W. H. Allen, London, 1953, 440 pp., 17/6 S.
Christus in de godsdienstige vorming, III.
Studiecentrum, v.g.V., Spastraat 27,
Brussel, 1953, 120 pp.
COLMJON, Gerben, De Nederlandse letteren in de negentiende eeuw. — Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1953, 433 pp., f 8.90.
Darmstadter Gesprach: 1 (1950) : H. G. EVERS, Das Menschenbild in unserer Zeit.
2 (1951) : O. BARTNING, Mensch and Raum, — 3 (1952) : H. SCHWIPPERT,
Mensch and Technik. Neue Darmstaedter Verlaganstalt, 1950-52, 248-224253 pp., geïll., 17 X 27 cm, D.M. 12,60 (ieder).
DAVID, H., Lieber das Bild des christlichen Mannes, hersg. von Dr H. Wuermeling.
Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1953, 136 pp., D.M. 3,80.
DOHEN, D., La sainteté des laïcs, trad. A. M. Roguet (Coll. L'Eau Vive) . — Edit.
du Cerf, Parijs, 1953, 300 pp., Fr. Fr. 390.
DURME, Dr M. Van, Antoon Perrenot, Bisschop van Atrecht .... (Verh. K.V.A.,

Kl. der Letteren, 18) . --- Paleis der Akademien, Brussel, 1953, XXXIV-417 pp.,
geïll.
FLANDERS, Allan, Trade Unions (Hutchinsons Library Politics). -- Hutchinson
House, Londen, 1952, VIII-172 pp., sh. 8/6.
FRANK, Dr Karl B., Kernfragen Kirchlicher Kunst.
Herder, Wien, 1953, 144 pp.,
S 22.
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GEORGE, Waldemar, Despiau vivant. L'homme et l'oeuvre. --- Jeunes sculpteurs
francais.
Edit. Paul Dupont, Parijs, z.j., 25 pp.-31 pl. en 66 pp. waarvan 23
pl., Fr. Fr. 150 en 80.
Grosser Historischer Weltatlas, Erláuterungen I: Vorgeschichte and Altertum von H.
Bengtson and V. MILOJCIC. — Kartenwerk I: Vorgeschichte and Altertum. —
Bayerischer Schulbuch- Verlag, München, 1953, 124 kol. en VIII-50 kaartenblz.,
15 blz. register, 24 X 34 cm, gekart. D.M. 4,80 en 6,50.
HELLINGS, J., S.J., De geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola.
Foreholt, Voorhout; 'T Groeit, Antwerpen, 1953, XVI-912 pp., Fr. 175.
HOLGERSEN, A., In de greep van de berg, uit het Duits vert. — Uitg. Vanmelle,
Gent, z.j., 125 pp., ing. Fr. 53, geb. Fr. 68.
Humanisme et éducation en Orient et en Occident. Entretien international organisé
par l'Unesco (Unité et diversité culturelles) . — Unesco, Parijs, 1953, 245 pp.
Humanitas-reeks: nr 8: DOROSMAY, J., Fabeltjes voor grote mensen;
nr 9: ANDRES, St., El Greco schildert de Groot-Inquisiteur. ---- Lannoo, Tielt, 1953, 6362 pp., Fr. 25.
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instellingen, zich rechtstreeks wenden tot

BENSDORP N.V. BUSSUM
ILF, Ilja en E. PETROW, Twaalf stoelen (Reinaert-reeks nr 32). — Arbeiderspers,
Brussel, 1953, 248 pp.
JORDAN, Z., Oder-Neisse Line. r Polish Freedom Movement, London, 1952, 141
PP.
JUNGK, R., De toekomst is reeds begonnen, vert. van Maarten Nierop. — Lannoo,

Tielt, 1953, 349 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 118.
JUNGMANN, Josef Andreas, S.J., Katechetik.— Herder Verlag, Wien, 1953, 328
pp., 74 S.
KARRER. Otto. Um die Einheit der Christen. Die Petrusfrage. --- J. Knecht, Frankfurt/M., 1953, 228 pp., D.M. 8,80.
KERKHOF, Dr Emmy, Wegen naar het Taalkunstwerk.
P. Noordhoff, Groningen, 1953, 21 pp., f 1.25.
Lectuur-Repertorium, samengesteld door het A.S.K.B. onder redactie van Joris Baers.
2de uitg., I: A.-G, II: H.-R. — Vlaamse Boekcentrale, Antwerpen, 1952-53,
XXVIII- 1045 pp. en pp. 1046-2131.
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LORD, Daniel, S.j., Contact met de jeugd. 3de druk. -- Lannoo, Tielt, 1953, 180 pp.,

ing. Fr. 64, geb. Fr. 88.
LUETZELER, H., Bildwiirterbuch der Kunst mit 853 Zeichnungen von Th. Siering.
Ferd. Dummlers Verlag, Bonn, 1950, VIII-626 col., geb. D.M. 9,80.
MANDERS, Henk, Het land tussen Maas en Waal. --- De Koepel, Nijmegen, 1953,
199 pp., f 8.25.
MARIËN, Sp., Internationale handelspolitiek. -- Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1953, X-261 pp., ing. Fr. 325.
MEAD, Prof. Dr Margaret, Man en vrouw. r-- J. Bijleveld, Utrecht, 1953, 342 pp.,
f 10.90.
N.V. Kosmos, Amsterdam-Antwerpen, 1953, 288 pp., geb.
MENS, Jan, Elisabeth.
Fr. 140.
MERTON, Thomas, The sign of Jonas. — Hollis and Carter, London, 1953, 354 pp.,
18 sh.
MUCHOW, H. H., Jugend im Wandel. — Verlag H. Bernaerts, Schleswig, 1953,
48 pp.
MULS, Jozef, Erasmus en Quinten Matsijs (K.V.H.U., Verh. 429) .
N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1953, 42 pp., geïll., Fr. 25.
NEWMAN, Bernard, Hedendaags Marokko. — Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1953,
291 pp., f 11.50.
OOMS-VINCKERS, C. T., Nieuw land. --- La Rivière en Voorhoeve, 1953, 150 pp.,
f 3.50 en f 4.90.
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Unesco. Parijs, 1953. 410 pp., Fr. Fr. 550.
L'Originalité des cultures.
PAULHAN, Jean, Braque le Patron. -- Gallimard, Parijs, 1952, 146 pp.. Fr. Fr. 330.
—

POEL, Drs M. van de en Drs H. SINNEMA, Hoe de volken samenwerken. — Ver-

sluys, Amsterdam, 1953, 64 pp., f 1,40.
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Joseph ROTH, Job. --- 186 pp.
-

Albert MALTZ, Vuur in de nacht. -- 335 pp.
Hendrik ANDRIESSEN, Over muziek. — 222 pp.
Charles DICKENS, Schetsen van Boz I en II.
224 en 264 pp.
—

ILF en PETROW, De twaalf stoelen.
229 pp.
R. L. STEVENSON, Schateiland. ,-- 204 pp.
275 pp.
Ball aden en refreinen.
—
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Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, f 1.25 per deel.

REICHHOLD, Ludwig, Europaïsche Arbeiterbewegung. 2 dln. — Verlag J. Knecht,
Frankfurt/M., 1953, 406-348 pp., geb. D.M. 24.

RIEDMANN, A., Wie Jesus lebte, Litt and starb.

—

Herder-Verlag, Freiburg i/Br.,

1953, XVIII-264 pp., 132 taf., geb. D.M. 26,80.
RIESSEN, Dr Ir H. van, De Maatschappij der toekomst.

T. Wever, Franeker,
1953, 2de druk, 346 pp., jC 8.90.
ROGGHE, P., Gemeente ende Vrient. --- Brugge, Drukkerij Graphica, 1952, 35 pp.
ROSSEELS, Maria, Nieuw dagboek van Spieghelken.
Lannoo, Tielt, 1953, 224
pp., ing. Fr. 50, geb. Fr. 75.
SCHOLL, Dr S. H., O.Praem., De geschiedenis van de arbeidersbeweging in het
—

arrondissement Turnhout. Dl II: van 1900 tot 1918, — A.C.W., Turnhout, 1951,
189 pp. geïll.

RADIO EN TELEVISIE TECHNISCH BUREAU

J. C. de Jong
Zeist, Oud Arnhemseweg 207, Tel. 4768, Giro 602615
Levert uit voorraad

TONFUNK

Radioapparaten met F M. en Televisie-geluid.

vanaf f 198,—

Op de internationale messe in Luxemburg kregen deze apparaten de hoogste
onderscheiding, de Gouden Medaille.

SIEMENS Hoorapparaten geheel compleet
vanaf f 165,—
BRAUN Scheerapparaten type normaal f 39,75 type de Luxe f 67,50
DUAL gramofoons met 3 snelheden - motor, frequentie-bereik van 30 tot
16000 Hz . . f 109, —
BAND - EN DRAADRECORDERS
GELOSO draadrecorder geheel compl. met 1 uur spoel en microfoon f 785, —
WEBSTER bandrecorder dubbelspoor opname tot 2 uur speelduur f 945,—
.
.
.
bijpassende microfoon en trafo
.
t 85, —
HANDY SOUND bandrecorder met ingebouwde voorversterker
te gebruiken in combinatie met een radio-ontvanger of -versterker f 298,—

Van bovenstaande recorders welke bij uitstek geschikt zijn voor opname en
weergaven van muziek, studie, verslagen van medische operaties enz., zenden
wij gaarne meerdere gegevens op aanvrage.
Wij verzenden in binnen- en buitenland

gaat

emigreren ... .
en wilt U Uw verhuisboedel geheel of gedeeltelijk
meenemen ?
Vraagt U dan eens geheel vrijblijvend inlichtingen aan

Philippes & Co
Amsterdam, Singel

Internationale Expediteurs
Cargadoors Passage-agenten
372,

Telefoon 38481 (5 lijnen)

Rotterdam, Heemraadssingel 166, Tel. 33992,

52361

Roosendaal, Stationsgebouw, Telefoon 4891
Venlo, Roermondschestraat 53, Telefoon 3164
(Wij hebben onze agenten over de gehele wereld)

SCHOLL, Dr S. H., O.Praem., De geschiedenis van de arbeidersbeweging in WestVlaanderen (1875 1914). --- Arbeiderspers, Brussel, 1953, 314 pp., geïll., geb.
Fr. 175.
SCHOTMAN, Johan, Arcadië en asfalt. --- De Tijdstroom, Lochem, 1953, 151 pp.,
f 4.50 en f 5.90.
SEYNAEVE, Jaak, W. F. Cardinal Newman's Doctrine on holy scripture.
Publications Universitaires de Louvain, 1953, 408 pp., en 160 pp. manuscripts.
Sint Bernardus van Clairvaux. Gedenkboek 20 Aug. 1153 1953.
„Sinite Parvulos",
Achel; De Forel, Rotterdam, 1953, 358 pp., Fr. 230, f 17.50.
SLEEN, Dr W. G. N. van der, Tussen Texas en Pacific.
Neder. Boekhuis, Tilburg, 1953, 264 pp., f 9.90.
N.V. Frankfurter Verlaganstalt, Frankfurt/
STENERSEN, Rolf, Eduard Munch.
M., 1950, 171 pp., 107 ill. 2 gekt. pl. 8 Beilagen.
-

—

-

—

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

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

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

STEUR Dr Klaas Christelijke toekomst verwachting.
Paul Brand, Bussum, 1953,
141 pp., f 4.90.
TELLEGEN, Dr Ir F. Ph. A., Aard en zin van de technische bedrijvigheid. -- Waltman, Delft, 1953, 21 pp.
TROISFONTAINES, Roger, S.J., De l'existence à l'être. La philosophie de Gabriel
Marcel I (Bibl. de la Faculté de Phil. et Lettres de Namur. Namen, 1953,
416 pp., Fr. 260 (2 dln) .
URS VON BALTHASAR, Hans, Het hart der wereld. — De Koepel, Nijmegen,
1953, 170 pp., f 6.90.
VRIES REILINGH, Prof. Dr H. D. de en Dr M. VANHAEGENDOREN, België,
Lotgenoot der lage Landen. r J. A. Boom, Meppel, 1953, 273 pp.
WALTER, Eugen, Geloof, hoop en liefde.
Paul Brand, Bussum, 1953, 217 pp.,
f 4.95.
WEHREN, P., M.S.F., De dienaresse Gods Margaretha Sinclair.
Missionarissen
van de H. Familie, Averbode, 1953, 120 pp., f 1.45.
Zwolse drukken. — W. E. T. Tjeenk Willink, Zwolle, 1953.
—
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ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V. gesticht in 18 81 — H. R. van Antwerpen Nr 1 16 3
Private onderneming beheerd door het Koninklijk Besluit van 15 December 1934
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Enige kenmerken van de spiritualiteit
der Sociëteit van Jesus
door MAURICE JIULIANI S.J.

S

INT IGNATIUS houdt degenen die tot de Sociëteit van Jesus
wensen te worden toegelaten, geen theologisch stelsel voor, dat zij
moeten dienen, ook geen bepaalde, concrete vorm van leven of apostolaat om te verwezenlijken, en evenmin enige bijzondere deugd om te
beoefenen. De genade, die van het intreden in de Sociëteit wordt verwacht, komt niet tot uiting in het nastreven van enig nauwkeurig
omschreven en afgebakend doel, hoe heilig ook. Pater Nadal heeft
indertijd gesproken van een „geestelijk licht" 1 ) ; tegenwoordig zouden
wij zeggen, dat die genade een bepaalde „houding" meebrengt tegenover het mysterie van God en de wereld. Om een Jezuïet te begrijpen
dient men dan ook niet op de eerste plaats het oog te richten op de
levenswijze, die hij heeft gekozen of op zijn apostolische taak, maar op
de geestelijke perspectieven, waardoor hij zich laat leiden. Men moet
zich dus feitelijk afvragen, wat het geheim is van zijn ziel.
Wij kunnen in dit artikel geen grondige, historische of geestelijke
analyse geven van de spiritualiteit der door Sint Ignatius gestichte
Sociëteit 2 ) , maar willen trachten de voornaamste kenmerken er van
naar voren te brengen.
***
De zekerste toets voor het onderscheiden van de geestelijke strevingen van een ziel is de wijze waarop God — door de beloften, welke
reeds zijn neergelegd in de menselijke gaven, die Hij haar heeft toebedeeld, te vervullen — zich aan die ziel doet kennen en haar roeping
nader aanduidt.
1) Nadal, Ratio vocationis Societatis Jesu, gepubliceerd in Nicolau, Jeronimo Nadal, obras y doctrinas espirituales, Madrid 1949, aanhangsel IV, blz. 530. — Pater
Nadal, die wij herhaaldelijk citeren, is een van degenen geweest die het nauwst met
Sint Ignatius in contact hebben gestaan. Hij werd door de stichter van de Sociëteit
belast met de uitvoering van de Constituties en is ook een van de meest bevoegde
commentators van de denkbeelden van Ignatius.
2) Voor vollediger studie verwijzen wij naar: A. Brou S.J., La spiritualité de Saint
Ignace (Parijs, 1914; 2e. druk, 1928) ; J. de Guibert S.J., Mystique ignatienne. A
propos du Journal Spirituel de Saint Ignace de Loyola, in „Revue d'Ascétique et
Mystique", 1938, blz. 3-22 en 113-140; J. de Guibert S.J. I tratti caratteristichi della
spiritualita di S. Ignazio, in „Civilta cattolica", 1939, III blz. 105-119; H. Pinard de
la Boullaye S.J., La Spiritualité ignatienne (keur van teksten met commentaar), Parijs,
1949; G. Filograssi, La spiritualita della Compagnia di Jesu, in „Le Scuole cattoliche
di spiritualita", Milaan, 1949, 3e. druk, blz. 123-166.
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Voor Sint Ignatius van Loyola is het mysterie van God op de eerste
plaats het geheim van de levende God, die de wereld schept, verlost en
heiligt. Het is voor hem een mysterie, dat niet besloten blijft in een
bovenzinnelijkheid, die alle beelden en vormen uitsluit, maar integendeel een geheim, dat ons Gods transcendentie openbaart in de ontplooiing van zijn „vrije wil" 3 en in de uitwerking van een liefde, die uit de
gehele geschiedenis van de mensheid blijkt. De godsdienstige „houding" van Sint Ignatius zou men kunnen samenvatten in het woord van
Jesus tot de Joden: „Mijn Vader werkt zonder ophouden, en zo werk ik
eveneens" 4
Tijdens zijn langdurige gebeden in Manresa, toen God zijn „Schoolmeester" werd 5 heeft Sint Ignatius een genade ontvangen, die hij als
volgt beschrijft: „Eens stelde hij zich door middel van het verstand met
grote geestelijke vreugde de wijze voor waarop God de wereld had
geschapen; hij meende iets wits te zien, waar stralen uitkwamen; en
daarvan maakte God licht" 6 ). Sindsdien zou deze voorstelling van
God, die zich in zijn scheppingsmacht manifesteert, hem steeds bijblijven. Ignatius houdt de meditatie over God als Schepper dan ook aan de
retraitant voor als „grondslag" van het gehele geestelijke gebouw 7 ) .
Die gewoonte om alle goed en alle gaven uit God te zien neerdalen:
„zoals de stralen van de zon voortkomen en de wateren uit de bron" 8
moet de retraitant zich eigen maken en bewaren, ook bij de meest profane dingen die hij doet.
In het centrum van de religieuze wereld van Sint Ignatius zal steeds
die scheppende, voortdurend werkende God blijven staan. Hij die het
voorwerp is van onze aanbidding en onbeperkte eerbied, de „Schenker
van de genaden", „Degene van wie alle goed voortkomt", „Onze
Schepper en Heer", is niet alleen de God aan wie wij „alles moeten toeschrijven", wij moeten in Hem „binnengaan" door een volstrekte onderwerping van onze wil, om zelf ook deel te nemen aan de scheppende
„vrijgevigheid", waarmee God zich aan de wereld geeft en „zich voortdurend wil geven" 9 ) .
)

).

) ,

) ,

Omdat hij minder de wereld in haar uiteindelijke volmaakte dan in
3) Ephesiërs, 1, 6.
4) Joannes, 5, 17.

5) Autobiografie van Sint Ignatius, no. 28, bekend onder de titel Récif du Pélerin,
welke afkomstig is van de Franse vertaler, Pater Eugène Thibaut (Le récit du Pélerin, Saint Ignace, raconté par lui-même, Leuven, 1922) .
6) Réc. du Pél. no. 29.
Geestelijke Oefeningen, no. 23, Grondbeginsel en grondslag.

8)

Id., no. 237, Beschouwing om de liefde te verkrijgen.
Monumenta Historica Societatis Jesu (= MHSJ), Epist. Ign. I, 514.

KENMERKEN SPIRITUALITEIT
KENMERKEN
SPIRITUALITEIT DER SOCIE:TEIT
JESUS 307
307
SOCIËTEIT VAN
VAN JESUS

haar
historische verwezenlijking
oog vat,
vat, omdat
omdatzijn
zijnmeditatie
meditatie
haar historische
verwezenlijking in
in het
het oog
zich minder
bezighoudtmet
metde
de God,
God, die
die op
op de Zevende
Dag„rust",
"rust",
zich
minder bezighoudt
Zevende Dag
dan
met de God,
God, die
dievoortdurend
voortdurend werkt,
werkt, houdt
houdt Sint
Sint Ignatius
Ignatius onaf
onafge~
dan met
gebroken
gericht op de
de persoon
persoon van
van Christus.
Christus. In
In Christus
Christus openopen~
broken het
het oog gericht
baart
Schepper, en bovenal in ChrisChris~
baart zich
zich aan
aan hem
hem de majesteit
majesteit van
van de Schepper,
tus
aan het
het kruis,
kruis, op
op het
het ogenblik
ogenblik dat
dat Hij
Hij de
de wereld
wereld bevrijdt
bevrijdt uit
uit de
de
tus aan
macht van de zonde
zonde en
en het
het oorspronkelijke
oorspronkelijke werk
werk herstelt,
herstelt, terwijl
terwijl Hij
Hij het
het
„nog bewonderenswaardiger"
maakt. Christus
Christus isis Schepper
Schepper van
van alle
alle
"nog
bewonderenswaardiger" maakt.
is. Hij
Hij isis ook
ooknog
nog
eeuwigheid,
eeuwigheid, omdat
omdatHij
Hij het
het Woord
Woord van
van de
de Vader is.
het kruis,
kruis, in
in zijn
zijn werk
werk bij
bij uitnemendheid,
uitnemendheid, dat
dat de
demensheid
mensheid
Schepper aan het
redt en tevens God
God in
in staat
staatstelt
steltzijn
zijnwerk
werkininhaar
haarvoort
voorttetezetten.
zetten.
dat hij
hij Hem
Hem
Sint Ignatius laat Christus
Christus dan
dan ook
ook reeds
reeds de
de eerste
eerste maal
maal dat
Geestelijke Oefeningen
Oefeningen voorstelt,
optreden in zijn
zijn dubbele
dubbele rol
rol
in zijn
zijn Geestelijke
voorstelt, optreden
10) . En later
later zal
zal hij
hij zijn
zijn zonen
zonen onophoudelijk
,onophoudelijk
van Schepper en Verlosser
Verlosser 10).
van ansporemvuigt nardevolgi
aansporen om vurig te streven naar de navolging van de Passie van
),
"de livrei van hun
hun Schepper
Schepper en
en Heer
Heeraan
aantetetrekken"
trekken" 11
11 ),
Christus, door „de
dat wil zeggen:
zeggen: door
door in
inhun
hundagelijks
dagelijks leven
levenChristus'
Christus' vernedering
vernedering en
en
dood na te volgen.
zijn, aldus opgevat, één
één en
en hetzelfde
hetzelfde werk
werk
Schepping
Schepping en
en Verlossing zijn,
"uit~
ter
verwezenlijking van
"plan", waartoe
heeft „uitter verwezenlijking
van het
het grote
grote „plan",
waartoe God ons heeft
verkoren,
wereld, om
om ons heilig
heilig en
en
verkoren, reeds
reeds vóór
vóór del
dd schepping
schepping van
van de
de wereld,
vlekkeloos te maken
maken in
in zijn
zijn ogen"
ogen" 12).
dat nog
nog niet
niet
12 ) . En
En dat
dat is een werk, dat
voltooid
omdat de
de Verlossing
Verlossing zelf
zelf eerst
eerst zal
zal zijn
zijn voltooid
voltooid met
met de
de
voltooid is,
is, omdat
Wederkomst en
en de
de definitieve
definitieve zegepraal
zegepraal van
vanChristus
Christusover
overde
demachten
machten
van het kwaad.
kwaad.
Sint Ignatius heeft zeer sterk en diep
diep de
de eisen
eisen gevoeld
gevoeldvan
vande
de„tijd",
"tijd",
waarin de Verrijzenis van Christus ons weliswaar reeds
reeds de
de overwinning
overwinning
heeft verzekerd,
verzekerd, maar
maar ons daarom
daarom nog niet ontslaat van
van het
het deelnemen
deelnemen
aan
strijd. Wij moeten
moeten strijden
strijden tegen
tegen de
de machten
machten van
van\\ de
de zonde,
zonde,
aan de strijd.
tegen „de
"de vijand",
vijand", die
die al
al zijn
zijn krachten
krachten inspant
inspant om
om het
het goddelijke
goddelijke werk
werk
was de
de rol
rol van
van Christus,
Christus, Satan
Satantetetrotseren
trotseren en
enaan
aanhet
het
te bederven. Het was
kruis
zal de
de zegeviezegevie~
kruis over
over hem
hem te
te zegevieren:
zegevieren: maar
maar tot
tot de
de Jongste
Jongste Dag zal
rende Christus
wereld en
en
Christus tot
tot ons blijven
blijven zeggen:
zeggen: "Mijn
„Mijn wil is, de gehele wereld
alle vijanden te onderwerpen
onderwerpen en aldus
aldus de
deheerlijkheid
heerlijkheid van
van mijn
mijn Vader
Vader
binnen
Dus, alwie
alwie met
met Mij
Mij wil
wiloptrekken,
optrekken, moet
moet zich
zich met
met Mij
Mij
binnen te gaan. Dus,
inspannen
hij mij
mij volgde
het lijden,
lijden, Mij
Mij ook
ook te
te volgen in
inspannen om,
om, zoals
zoals hij
volgde in het
de heerlijkheid"
heerlijkheid"13
13).
).
10)
Oefen., no.
53. Samenspraak
Samenspraak van de
de Eerste
Eerste Oefening.
Oefening.
no. 53,
Geestel. Oefen.,
1° ) Geesfel.
11) Examen Gén.
11)
Gén. IV.
44. in
in MHSJ,
MHSJ. Const.,
Const.. II,
11. 87.
87.
IV, 44,
12 )
12)
13)
13 )

Ephesiërs.
1. 4.
4.
Ephesiërs, 1,
Geestel. Oefen.
Oefen. no.
95. Beschouwing
Beschouwing over
over de
de Koning.
Koning.
no. 95,

308

KENMERKEN SPIRITUALITEIT DER SOCIËTEIT VAN JESUS

Dat is de oproep die Sint Ignatius laat horen aan allen die in zijn
Sociëteit „Christus willen navolgen".
Hij gebruikt daarbij beelden, die misschien militair kunnen worden
genoemd, maar die geladen zijn met bij uitstek godsdienstige waarden.
Jahwehs daden worden in de Heilige Schrift, van het Boek Exodus af,
ook telkens weer als die van een Strijder verheerlijkt; en als Sint Paulus
ons het mysterie van onze Verlossing wil verduidelijken, toont hij ons
Christus als overwinnend Strijder op zijn kruis. Op zijn beurt ziet Sint
Ignatius, in overeenstemming met een eeuwenoude traditie, het werk
van God, dat zich stelt tegenover het werk van Lucifer; en hij roept de
Christen op om te strijden „onder de standaard van Christus".
Er is vaak gesproken over het militaire karakter van Sint Ignatius en
zijn Sociëteit. Dat hij zelf krijgsman is geweest en dat de manier waarop
hij zich uitdrukt — en vooral zijn beeldspraak — allerlei kenmerken
draagt van de strijdbare zestiende eeuw, verklaart nog niet veel. De
waarheid is, dat Sint Ignatius, trouw aan zijn volksaard en zijn persoonlijke aanleg, een fundamenteel en traditioneel aspect van ons christelijk leven opnieuw heeft ontdekt en dat hij ons oproept tot de geestelijke strijd, opdat Gods werk moge worden verwezenlijkt. Dat is de
gehele strekking van de twee vermaarde overwegingen in de Geestelijke
Oefeningen: de „Beschouwing over de Koning" en die over „De twee
standaarden", welke men, zoals Pater Nadal heeft gezegd, moet zien
als „de practische toepassing van het Instituut der Sociëteit" 14) .
Inderdaad brengt die toepassing strijd tegen het eigen ik mee, maar
nog veel meer een strijd om de zegepraal van Christus en de „herschep-ping" van alle schepselen in Gods heerlijkheid te verzekeren.

***
Het was noodzakelijk, de nadruk te leggen op dit aspect van de
Ignatiaanse roeping, dat in zekere zin het „objectieve" kan worden
genoemd. Een Jezuïet, die trouw wil zijn aan Sint Ignatius, moet slechts
één ding steeds voor ogen houden en daarvan geheel vervuld zijn: God
is voortdurend aan het werk in de wereld, die Hij door de Kruisdood
en de Verrijzenis van Christus tot haar geestelijke voltooiing brengt, en
Hij roept ons op om ons met zijn Verlossing te verenigen. Zij die hebben beweerd (en dat zijn er, helaas, velen) , dat het anthropocentrisme
dat wil zeggen: een zekere neiging om zich op de eerste plaats te
bekommeren om de eigen persoon en de eigen versterving ,-, kenmer
kend zou zijn voor de Ignatiaanse „methode", bewijzen daarmee, dat zij
14 )

Nadal, bij Nicolau, blz. 503.
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zich hebben laten misleiden door de details en dat het wezenlijke van
de godsdienstige houding van Sint Ignatius hun is ontgaan.
Het is evenwel duidelijk, dat die manier om de wereld als de inzet
van een strijd te beschouwen, een bepaalde innerlijke voorkeur meebrengt. Anderen kunnen zich meer aangetrokken gevoelen tot de waarden van offer, eerherstel, gebed en stilzwijgen; of, als zij gevoeliger van
aard zijn, tot de zoetheden en de kwellingen van de geestelijke liefde.
De jezuïet legt, zonder iets van dat alles af te wijzen, de nadruk op de
dienst. Hij moet sterk, energiek, vastberaden zijn; over de liefde zal hij
nauwelijks spreken: over de liefde praat men niet 1'5 ) ; maar zij wordt
doorleefd met een toewijding die, zonder overdreven gevoelsuitingen,
als vanzelf de uiterste inspanning van alle krachten meebrengt. Anderen kunnen zich wijden aan de onbaatzuchtige lofprijzing en aanbidding; aan het absolute van een zuiver beschouwend leven; de Jezuïet
verkiest boven al die vormen van liefde de meer concrete vorm, waarbij
hij al zijn krachten als of ferande zal aanbieden: „Mijn vader werkt
zonder ophouden, en zo werk ik eveneens".
Die dienende houding brengt voor Sint Ignatius een zelfverloochening mee, die zo radicaal mogelijk moet zijn. Niet zozeer de uitwendige
versterving (ofschoon die steeds duidelijk als een vereiste wordt gevoeld door iedere ziel, die zich werkelijk aan God heeft gegeven), als
wel de versterving die „indif f erentia" wordt genoemd — het zich ontdoen van iedere voorkeur voor welk schepsel dan ook — en waardoor
de ziel, haar eigen voorkeur en verlangens vergetend, steeds bereid is
zich zonder enig voorbehoud te geven aan wat Gods wil haar zal openbaren. Een „volkomen onthechting", die een wrede dood kan worden
voor de zelfzucht, maar die, in positieve zin, veel méér een algehele
bevrijding van het eigen ik betekent en een grote, alles beheersende
liefde tot God en voor Gods werk, dat in deze wereld moet worden
volbracht.
Daarmee gaat een zeer strenge ascese gepaard, die Sint Ignatius zo
ver doorvoert, dat hij van zijn zonen vraagt, dat zij spontaan zullen
zoeken „wat het meest tegen de natuur ingaat", maar die niets gemeen
heeft met het heroïsche élan, met het voortdurend boven zichzelf uitstijgen, in één woord: met een heiligheid die door bovenmenselijke
inspanning van de wil wordt bereikt. Misschien is dit een van de treffendste en oorspronkelijkste eigenaardigheden bij Sint Ignatius: ofschoon hij een onverbiddelijke inspanning verlangt „om zichzelf te
15) Geestel. Oefen. no. 230: „dat de liefde meer gelegen moet zijn in daden dan in
woorden".
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overwinnen" 16) , legt hij er de nadruk op, dat God alleen de bewerker
van onze heiligheid is. „Alles in ons is het zijne" 17) : ons verlangen,
onze moed en ons welslagen in het geestelijke. Hij die ons heeft geschapen en verlost, is ook Degene die ons van dag tot dag heiligt met een
inwerking, welke steeds krachtiger wordt naar mate wij ons meer aan
Hem hebben overgegeven. De Geestel ijke Oefeningen hebben geen
ander doel dan ons zo ver te brengen, dat wij in staat zijn Gods wil in
ons binnenste te „voelen".
Daarmee wordt echter geen affectieve gevoeligheid bedoeld, maar
een geloofskennis, die gemakkelijk een mystieke ervaring kan worden.
„Dat de goddelijke en souvereine Goedheid ons een overvloedige
genade moge schenken, opdat wij steeds zijn allerheiligste wil mogen
voelen en die geheel mogen vervullen": dit slot van een groot aantal
brieven van Sint Ignatius is karakteristiek voor zijn houding. Het wezenlijke bij het geestelijk leven is God te „voelen", zoals de „Regels tot
onderscheiding der geesten" ons dat leren: men moet kennis des onderscheids krijgen met betrekking tot het inwendige spel van droefheid en
blijdschap, van afkeer en voorkeur, van geestelijke troosteloosheid en
vertroosting, door de Heilige Geest, die ons verlicht: door gebruik te
maken van de natuurlijke neigingen of door de boze geest, die altijd aan
het werk is, te ontmaskeren. Er is geen geestelijke vooruitgang mogelijk
zonder die kennis van de werking van de Heilige Geest en zonder onze
algehele onderwerping aan alle innerlijke bewegingen die Hij verwekt.
Het wezenlijke doel van de Geestelijke Oefeningen is ongetwijfeld, dat
wij ons leven „ordenen" en het zonodig vaste vorm geven door een
,electio", dat wil zeggen: door een beslissende keuze. Maar juist daarvoor moeten wij op de eerste plaats leren, ons te onderwerpen aan de
werking van de Heilige Geest in ons. Daarom zijn de Geestelijke Oefeningen, die zo buitengewoon nuttig zijn voor degene die moet „kiezen"
niet minder nuttig voor hem die alleen maar vorderingen wil maken in
de dienst aan God: bij iedere étappe in het geestelijk leven is de „onderscheiding der geesten" van het allerhoogste belang; hoe meer wij vorderen in het inwendig leven, des te meer wordt het voor ons noodzakelijk „God te voelen".
;

,

Het is juist dit samengaan van die twee krachten — de actieve ascese
en de passieve onderwerping aan de Geest — die elkaar in evenwicht
houden en stimuleren, dat aan de jezuïet het eigen kenmerk geeft.
Zonder die ascese is de passiviteit slechts begoocheling, want dan doet
16) Id., no. 21, Titel van de Geestelijke Oefeningen.
17) MHSJ, Epist. Ign. I, 515.
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de Geest zich niet langer „gevoelen"; zonder die passiviteit leidt de
ascese tot een heroïsme, dat geen gunstige gesteltenis is voor de ware
heiligheid.
Het is een moeilijk bereikbaar evenwicht, maar wanneer het ontbreekt, worden de bedoelingen van Sint Ignatius miskend. Voor zover
de jezuïet er niet in slaagt het te bereiken, blijft hij star en droog, hij zal
misschien „deugdzaam" zijn, maar zonder echte geestelijke vrijheid,
zonder de spontaneïteit waardoor de Heilige Geest een eigenaardige
charme verleent aan de meest ascetische, zelfverloochenende zielen. Dit
verklaart de verwijten die zo vaak aan de Sociëteit worden gemaakt.
Die verwijten kunnen slechts gelden voor de personen, maar niet voor
het ideaal dat deze mensen als hun doel hebben gekozen.
Met zijn krachtige geestelijke persoonlijkheid slaagt Sint Ignatius er
in de inspanning van zijn wil te richten op een onverbiddelijke strijd
tegen zichzelf en tegelijkertijd die wil te ontspannen in een buigzame
gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Maar zulke persoonlijkheden
zijn zeldzaam. De geschiedenis van de Sociëteit laat ons zien, dat de
twee geestelijke krachten, die in haar stichter waren verenigd, vaak
min of meer van elkaar worden gescheiden: in de loop van de vier
eeuwen van haar bestaan zou men in de Sociëteit twee stromingen
kunnen onderscheiden, waarvan bij de ene de nadruk meer valt op de
ascese, bij de andere op de mystiek, en die daardoor beide aanleiding
tot verwijten hebben gegeven. In de zestiende eeuw heeft men de
Sociëteit van illuminisme beschuldigd; in onze dagen beschuldigt men
haar gewoonlijk van voluntarisme. Om op die twee tegenstrijdige beschuldigingen te antwoorden, is het voldoende de synthese, zoals Sint
Ignatius die heeft verwezenlijkt, en die het wezen van zijn spiritualiteit
uitmaakt, te doen herleven.
De onderwerping aan de Heilige Geest, gepaard aan een volledige
zelfverloochening, brengt de jezuïet er geenszins toe zijn persoonlijke
voldoening na te streven, maar maakt hem juist bij uitstek geschikt voor
activiteit; ontdaan van zichzelf, is hij nog slechts een werktuig van God,
die door hem zijn werk doet. Zoals Christus bij zijn doop de Heilige
Geest heeft ontvangen als een kracht die Hem een aanvang deed maken
met zijn eigenlijke verlossingswerk en Hem aanstonds voortdreef naar
de woestijn en de strijd tegen de boze geest ( dit mysterie plaatst Ignatius in zijn Geestel. Oef. aan het begin der overwegingen over het
openbaar leven van Christus) , zo ontvangt de jezuïet slechts ingevingen
van de Heilige Geest om op zijn beurt, in het voetspoor van Christus,
strijd te voeren en zich nog méér aan de dienst van Christus te wijden.
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Sprekend over de „allerheiligste gaven" van de Heilige Geest, zet Sint
Ignatius nader uiteen, welke uitwerking hij daarvan verwacht: „Ik wil
niet zeggen, dat wij die gaven alleen maar zouden moeten zoeken om er
behagen in te scheppen of om er van te genieten; maar opdat al onze
gedachten, woorden en werken — waarvan wij erkennen, dat ze zonder
die gaven troebel, koud en rusteloos zouden zijn — dank zij die gaven
warm, helder en zuiver mogen zijn, zodat wij God beter zullen dienen" 18).
Dat is de gehele betekenis van de gebedspractijk van de jezuïet: het
gebedsleven van een ziel die zich; in contact met God, van zichzelf
tracht te bevrijden, om open te staan voor iedere ingeving van de Geest
en aldus haar werkzame krachten te vernieuwen, ten einde God te
„dienen". De genaden, zelfs de hoogste, die Sint Ignatius heeft ontvangen, waren niet voor de zuivere beschouwing, maar voor het dienen
bestemd; zo vindt ook iedere Jezuïet in het gebedsleven de meest doeltreffende stimulans om het werktuig te worden van Gods heilbrengende
wil.
Dat gebedsleven drijft hem telkens weer terug van de bidstoel naar
de mensen; het doet hem in alle dingen, mét de aanwezigheid van de
levende God, de „geestelijke smaak", de „zoetheid" en „lichtheid"
gevoelen, of, zoals Nadal van Sint Ignatius zegt: „de helderheid en
zekerheid in alles wat hij doet" ") . Terwijl hij zich voortdurend bewust
is van de liefde, die van God komt, en voldoende van zichzelf bevrijd is
om God te laten „uitstralen" 2'0) in zijn eigen handeling, vindt hij er
bovendien zijn vreugde in, aldus het werk van God te doen in de
Heilige Geest.
De Jezuïet die in de Sociëteit is ingetreden, om „te leven in de dienst
van God onder de standaard van het Kruis" 21) , heeft geen andere
apostolische eerzucht dan te werken voor de redding van de gehele
wereld: de taken waarbij hij zijn ijver aan de dag zal moeten leggen,
zullen hem nader warden voorgeschreven: „naar gel an g van de tijden,
plaatsen en personen" 22 ) ; naar mate, in verband met de historische
ontwikkeling, een behoefte, een offer dringender of noodzakelijker
blijkt. De jezuïet moet dan ook beschikbaar zijn om alle belangen van
de Kerk te dienen daarbij steunend op een inwendige vrijheid waardoor
hij innerlijk open staat voor alle verlichtingen van de Heilige Geest.
18) MHSJ, Epist. Ign. II, 236.

19) MHSJ, Nadal, IV, 615.
20) Geestl Oefen., no. 338.

21) Formula Instituti Soc. Jesu, no. 3, in MHSJ, Const., I, 26.

22) Uitdrukking, die Sint Ignatius vaak gebruikt in zijn

Constitutiones.
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Het offer van zichzelf, dat hij aldus brengt aan de „eeuwige Heer
van alle dingen" 23 geeft de jezuïet een „universele liefde" 24 ) , die het
essentiële kenmerk van zijn apostolaat moet blijven, ook wanneer hij op
een beperkt gebied werkt. Niet alleen moet hij steeds het beeld voor
ogen houden van de gehele wereld, die uit Gods handen voortkomt,
maar ook dat van „Christus onze Heer, de eeuwige Koning en vóór
Hem: de gehele wereld, tot welke Hij zijn oproep richt" 25 verwachtend dat Christus hem bij zich op het kruis zal trekken. Zich nog hoger
verheffend, zal hij „de drie goddelijke Personen zien, die heel de onmetelijke oppervlakte van de aarde beschouwen" 26 De voorstelling van
het heelal als één geheel in de daad van liefde, die het schept en in de
daad der universele Verlossing, geeft de Jezuïet de ruimheid van hart,
welke hem in staat stelt naar „alle mogelijke landen" te gaan 27 ) en zich
te geven aan iedere taak die voor Gods heerlijkheid wordt vereist:
onderwijs, prediking, missie, omgang met geleerden en met eenvoudi-'
gen. Maar bovendien is hij bereid om zich aan zijn werk te onthechten,
zodra het algemeen belang van de Verlossing hem roept naar een nieuw
terrein voor zijn arbeid.
) ,

) ,

) .

Die universaliteit is geheel in overeenstemming met de katholiciteit
van de Kerk. Sint Ignatius en zijn eerste metgezellen, in wie de liefde
voor de zielen brandde, wijdden zich, om zeker te zijn van de doeltreffendheid van hun verlangens, aan de persoon van de „Stedehouder van
Christus op aarde", „daar hij de Meester is van de gehele oogst van
Christus" en omdat er in hem „de grootste kennis wordt gevonden van
de universele behoeften van de christelijke wereld" 28) . Sinds die dag,
die, volgens de uitdrukking van één van hen, „de stichting van de
gehele Sociëteit" 29) betekende, hebben de Jezuïeten geen enkele apostolische taak meer aanvaard, die hun niet werd opgedragen door het
hoofd van de Kerk of, in zijn naam, door hun Superieur.
Die overgave aan Christus, verwezenlijkt in de overgave aan de
Kerk, verklaart de strikte gehoorzaamheid van de Sociëteit aan de Paus
en van alle leden der Orde aan hun superieuren. Dit verklaart ook de
twee aspecten van de Ignatiaanse gehoorzaamheid. Zij is een manier
om Christus na te volgen, „die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja
23) Geestl. Oefen.. no. 98, Beschouwing over de Koning.
24) Constitutiones. X, 11, in MHSI. Const., II, 725.
25) Geestl. Oefen.. no. 95, Beschouwing over de Koning.

26) Id., no. 106, Beschouwing over de Menswording.
27) Constitutiones, III, 2, G, in MHSJ, Const., II, 379.
28) MHSJ, Epist. Ign. I, 132.
29) Memoriaal van Faber, no. 18, in MHSJ, Faber P., 498.
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zelfs tot de dood aan het kruis" 30 ) . In die gehoorzaamheid ligt het offer
van het eigen ik besloten, dat ieder lid van de Orde aan God heeft
gebracht; ze is ook „de band van heilige gehoorzaamheid, die alle leden
van onze Sociëteit verenigt tot één enkel geestelijk lichaam, waarbij gij
zijt ingelijfd, wáár ge u ook moogt bevinden" 31 ) : de gehoorzaamheid is
de „noodzakelijke band" 32 om de orde, en dóór de orde de eenheid te
bewaren, opdat allen „eenzelfde wezen warden in Onze Heer Jesus
Christus" 33) . Aldus wordt zowel het volstrekte van het offer, als de
volmaaktheid van het levende Lichaam van Christus verwezenlijkt. Dat
is alleen mogelijk, omdat de communiteit waarvoor het volledige persoonlijke offer wordt gebracht, tenslotte de Kerk zelf is, waarin Christus leeft en het verlossingswerk voortzet. De Jezuïet, bezield door een
vurige liefde voor Christus, en steeds mediterend over Christus' geheimen in het Evangelie, vindt in zijn gehechtheid aan de Kerk en in de
gehoorzaamheid, die daarvan het gevolg is, het enige doeltreffende
middel om zich te verenigen met de levende God en deel te nemen aan
Gods voortdurend werken in de wereld.
Het is een universaliteit, die haar oorsprong heeft in de universele
liefde van God voor het werk, dat uit zijn handen is voortgekomen en
door zijn bloed is vrijgekocht, een universaliteit die tot uitdrukking komt
in de volledige toewijding aan de Kerk en in de volstrekte gehoorzaamheid.
)

Hierbij dient nog te worden gezegd, dat die universaliteit zich uitstrekt tot het gehele scheppingswerk en dat zij bij de redding van de
mens de andere historische waarden, waarbij hij betrokken is, niet wil
verwaarlozen. „Het is mijn wil de gehele wereld te onderwerpen", laat
Sint Ignatius Christus zeggen; en de jezuïet, gehoorgevend aan die
woorden, zal naar de uitersten der aarde gaan om het Evangelie te
prediken en de Verlossing te verhaasten. Maar als hij een zoon van
Sint Ignatius wil blijven, zal hij beseffen dat de redding van de mensen
aan wie hij het Evangelie verkondigt, in grote mate afhankelijk is van
hun dagelijkse bezigheden, hun liefhebberijen, hun belangstelling op het
gebied van kunst en wetenschap en van de ideologieën, die hen vaak
geheel beheersen. Het zou geen zin hebben over God te spreken in een
wereld waar alles er op gericht is om het zonder Hem te stellen. Het
apostolisch realisme gaat uit van het mysterie van de scheppende God,
30) Philippiërs, 2, 8, veelvuldig door Sint Ignatius geciteerd.
31) MHSJ, Epist. Ign., VI, 586.
32) Id., ibid., I, 688-689.
33) Id., ibid., I, 688.
34) Nadal, geciteerd door Nicolau, blz. 532.
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die zonder ophouden in de wereld blijft werken: er bestaat hier beneden
niets profaans, omdat er niets is, dat in de loop van het historisch
gebeuren niet dienstig of schadelijk kan zijn voor de Verlossing. Op
zeer gelukkige wijze karakteriseert Nadal de jezuïet als „de medewerker
met de natuur en met God" 34 ) , waarbij hij steunt op de tekst van de
Constituties, waarin Sint Ignatius zegt, dat zijn zonen „ijverig" de
menselijke middelen moeten bestuderen, omdat God wil worden verheerlijkt in de natuurlijke gaven, die hij als Schepper aan de mensen
schenkt, niet minder dan in de bovennatuurlijke, die hij geeft als Bron
van de genade 35) .
De jezuïet zal zich dus zoveel mogelijk, en zonodig ten koste van
zware offers, inspannen om niets te verwaarlozen waardoor zijn apostolisch woord beter zal worden aanvaard, om alles te weten' van de
concrete psychische gesteldheid van degene die de heilsboodschap moet
ontvangen en om zelfs de simpelste realiteiten, waarin het aardse verloop der Verlossing vorm aanneemt, niet over het hoofd te zien.
„Alle mogelijke middelen benutten om de zielen te helpen" 36 in dit
voorschrift komt nog een laatste essentiële karaktertrek van de persoonlijkheid van Sint Ignatius naar voren. De stichter van de Sociëteit,
optimist door zijn volksaard, zijn persoonlijke aanleg en zijn opvoeding,
geloofde in de waarde van de menselijke inspanning; als vurig, maar
weinig ontwikkeld apostel, had hij begrepen, dat hij „de studie nodig
had om de zielen te kunnen helpen" 37 ) ; als zeer bekwaam zielzorger,
wist hij dat de geestelijke vruchten kunnen afhangen van de gelukkige
of minder gelukkige wijze waarop de mens de genade ontmoet. Maar
veel dieper nog ging bij hem de openbaring van zijn religieuze intuïtie
dat: „alle overige dingen op het aanschijn der aarde zijn geschapen voor
de mens en om hem te helpen bij het nastreven van het doel, waarvoor
hij geschapen is" 38 Daardoor zag hij ook in: dat „al die andere dingen", ondanks de zonde, de mens konden helpen, en in Christus „onze
Schepper en Verlosser" hun onmisbare rol bij de verwezenlijking van
het Koninkrijk Gods konden terugvinden.
Dit is de reden waarom de jezuïet zich altijd te midden van de meest
verschillende vormen van menselijke activiteit zal bevinden. Ook wat
dat betreft, kan hij nooit universeel genoeg zijn om de universaliteit van
Gods gaven te evenaren. Maar hij heeft daarbij geen ander verlangen
dan alles te richten op de bevordering van de Verlossing van alles en
allen door Christus.
) :

) .

35) Constitutiones. X, 3, in 1V1HS J. Const., II, 715-717.
36) Id., IV, Proemium, A, in MHSJ, Const., II, 385.
37) Réc. du Pél., no. 50.
58 ) Geestel. Oefen. no. 23, Grondbeginsel en grondslag.
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hield, waarin
waarinhij
verklaarde: "Ik
„Ik heb
heb een
een lijst
lijst in
in handen
handen met 205 namen van mensen,
verklaarde:
mensen, die
die
bij de minister
minister van Buitenlandse Zaken
Zaken bekend
bekend zijn
zijn gemaakt
gemaakt als
als leden
leden
bij
van
de communistische
communistische partij
desondanks nog
op zijn
zijn
van de
partijen
en die
die desondanks
nog steeds op
departement werken en over
over de
de politiek
politiekbeslissen".
beslissen".
Twee dagen
dagen late
laterr herhaalde
herhaalde de
de senator
senator zijn
zijn beschuldiging
beschuldiging te Salt
Salt
Utah) e,en
ditmaal sprak
sprak hij
hij van
van 207
207 communisten,
communisten, die
die
Lake City
(in Utah)
Lake
City (in
n ditmaal
het Amerikaanse
Amerikaanse departement
departement van
van Buitenlandse
Buitenlandse Zaken
Zakenwerkten.
werkten.
aan het
departement van
toen al
al sinds
sinds lang
lang het
het
Het departement
van Buitenlandse
Buitenlandse Zaken was toen
McCarthy bebe~
mikpunt van
de republikeinse
republikeinse partij,
partij, waartoe
waartoe senator
senator McCarthy
mikpunt
van de
en waarschijnlijk
waarschijnlijk was zijn
zijn aanval
aanval oorspronkelijk
oorspronkelijk slechts
slechts bedoeld
bedoeld
hoort, en
een van
van de
degebruikelijke
gebruikelijke insinuaties.
insinuaties. Maar
Maarde
depersbureau's
persbureau'smaakten
maakten
als een
zijn beschuldiging
beschuldiging wereldkundig
McCarthy werd uitgenodigd
uitgenodigd een
een
zijn
wereldkundig en
en McCarthy
aantijging waar
maken, die
die aanvankelijk
aanvankelijk zeker niet was
was bedoeld
bedoeld om
om
aantijging
waar te maken,
letterlijk te
dag na
na zijn
zijn rede
rede in
in Salt
Salt Lake
Lake City
City
letterlijk
te worden
worden opgevat.
opgevat. Een
Een dag
deed de
'en in
in een
een te
te Reno
Reno (in
(in Nevada)
Nevada)
de senator
senator al
al water
water in
in zijn
zijn wijn
wijn en
gehouden toespraak gewaagde hij nog slechts van 57 leden van degehoudntsprakwgehijnoslctva57edn
communistische
communistischepartij.
partij.
dagen later
later verklaarde
verklaarde McCarthy
McCarthy in
in de
de Senaat,
Senaat, dat
dathij
hij een
eenlijst
lijst
Tien dagen
in handen
handen had
had met
met de
de namen
namen van
van 81
81 gevallen,
gevallen,waaronder
waaronder„drie
"driegrote
grote
Buiten~
communisten", die verbonden waren aan
aan het
hetdepartement
departementvan
vanBuitencommunisten",
Als gevolg
gevolgvan
vandeze
dezebeschuldigingen
beschuldigingenwerd
werder
ereen
eencomcom~
landse Zaken. Als
de Senaat
Senaatbenoemd
benoemd onder
ondervoorzitterschap
voorzitterschap van
van
missie van onderzoek uit de
StaatMaryland.
Maryland.
Tydings, vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van de
de Staat
senator Milliard Tydings,
door deze
deze commissie
commissie van
vanonderzoek
onderzoekbleek
bleekreeds
reeds
Bij de eerste verhoren door
was McCarthy
McCarthvinindiscrediscre~
duidelijk, dat de voorzitter er meer op bedacht was
duidelijk,
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diet te brengen dan de waarheid van zijn
zijn beschuldigingen aan de feiten
feiten
te toetsen. Senator
Senator McCarthy
McCarthy werd
werd zo
zo voortdurend
voortdurend door
door de
de voorzitter
voorzitter
in de rede
rede gevallen,
gevallen, dat
dat hij
hij de
de eerste
eerste dag,
dag, tijdens
tijdens een
een verhoor
verhoor dat
dat ververscheidene
uren duurde,
duurde, slechts
enkele minuten
minuten gelegenheid
gelegenheid had een
een
scheidene uren
slechts enkele
n
getuigeverklaring
groot deel
deel va
van
getuigeverklaring af
af te
te leggen. Hij werd dan ook in een groot
de pers voorgesteld als een
een slachtoffer
slachtoffervan
van de
demanoeuvres
manoeuvres van
van een
eenhem
hem
vijandig gezinde regering.
regering.
Het dispuut
dispuut over
over de
de manier
manier waarop
waarop McCarthy
McCarthy door
door de
decommissie
commissie
was behandeld,
leidde de aandacht
af van het feit,
Vlas
behandeld. leidde
aandacht af
feit. dat
dat hij
hij niet
niet in
in staat
staat
was ook
ook maar
maar één naam
naam te
te noemen
noemen van
van een
eencommunist
communist die
die aan
aanBuitenBuiten~
landse
verbondelt zou
zijn. —
- Later
Later is
is gebleken,
gebleken, dat
dat de
delijst
lijst
landse Zaken verbonden
zou zijn.
waarmee
had geschermd,
geschermd, een
een oude
oude lijst
lijst was
was
waarmee McCarthy
McCarthy in
in Wheeling had
geweest met
met namen
namen van
van „security
"security risks"
risks" (personen
(personen die
diemisschien
misschien wel
wel
eens gevaar
gevaar kunnen
kunnen opleveren
opleveren voor de
de veiligheid)
veiligheid).. De
De lijst
lijst was
wasreeds
reeds
vier jaar
senatoren en al
al sinds
sinds lang,
lang. na
naonderzoek,
onderzoek,
jaar in
in het bezit van de senatoren
door de bevoegde
bevoegde autoriteiten
autoriteiten ter
ter zijde
zijde gelegd.
gelegd.
Toen de
de voorzitter
voorzitter van
van de
de commissie
commissie van
van McCarthy
McCarthyeiste,
eiste.dat
dathij
hijzijn
zijn
lijst
namen zou
overleggen, verlangde
senator inzage
inzage van de
de
lijst met
met namen
zou overleggen,
verlangde de
de senator
dossiers met de personalia
personalia van
van de
de ambtenaren
ambtenaren van
van het
het departement
departement van
van
Buitenlandse Zaken.
hem, de
de bewijzen
bewijzen te
te vinden
vinden
Zaken, omdat daarin, volgens hem,
waren. President Truman
Truman weigerde
weigerde daartoe
daartoe zijn
zijn toestemming
toestemming te
te geven,
geven,
waarop McCarthy
McCarthy verklaarde,
verklaarde. dat
dat dit
dit betekende,
betekende.dat
datde
deregering
regeringschuld
schuld
bekende. Daarop
Daarop verklaarde
verklaarde Truman
Truman zich
zich bereid
bereid een
eensubcommissie
subcommissie inin
de
gelegenheid te stellen
stellen inzage
inzage te
te nemen
nemen van
vandededossiers;
dossiers:maar
maar
de gelegenheid
McCarthy noemde dat voorstel
voorstel „een
"een huichelachtig
huichelachtig aanbod
aanbod van
van vervalvervalste dossiers".
dossiers". De senator
senator zette
zette zijn
zijn campagne
campagne voort!
legde nu
nu de
de
voort en
en legde
commissie een lijst namen
personen, die volgens hem
hem als
als comcomnamen voor van personen,
munisten
mensen die
die op
op deze
dezelijst
lijst
munisten moesten
moesten worden
worden beschouwd.
beschouwd. De
De mensen
voorkwamen,
merendeel geen
geen ambtenaren
ambtenaren van
van het
het dedevoorkwamen, waren
waren voor het merendeel
partement
op de
de eis
eisvan
vande
devoorzitter
voorzittervan
van
partement van
van Buitenlandse
Buitenlandse Zaken, en op
de commissie van onderzoek,
onderzoek. senator Tydings,
Tydings. om
om de
decommissie
commissie inzage
inzage
hijzelf
zelfbeschikte,
beschikte,antwoordde
antwoordde
te geven
geven van
van de
dedossiers
dossierswaarover
waaroverhij
hij niet
niet aan
aan dit
dit verzoek
verzoekkon
kon voldoen,
voldoen.omdat
omdathij
hijdaardoor
daardoor
McCarthy, dat
dat hij
zijn
zegslieden
zou
prijsgeven
aan
de
represailles
van
de
vijandig
gezijn zegslieden zou prijsgeven aan
represailles
vijandig gezinde regering.
Ten
slotte sprak
sprak de
de commissie
commissie als
als haar
haar conclusie
conclusie uit,
uit. dat
dat McCarthy's
McCarthy's
Ten slotte
beschuldigingen „een
"een ongepaste
ongepastegrap
grap en
enmisleiding
misleidingvan
vanhet
hetAmerikaanAmerikaanse volk"
volk" waren,
waren, waarop
waarop de
de senator
senator liet
lietweten,
weten,dat
datdeze
dezeuitspraak
uitspraak het
beste bewijs was dat hij gelijk had.
bestwijadhgelk.
Met dat
dat al
al was
was McCarthy
McCarthy een
een nationale
nationale figuur
figuur geworden
geworden en
en in
in de
de
vaD
ogen van
van het
het Amerikaans
Amerikaans publiek:
publiek: de
de grote
grote en
ensterke
sterkebestrijder
bestrijder van
.
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alles wat naar
naar communisme
communisme zweemde.
uitnodiging aan
aan om
om
zweemde. Hij nam een uitnodiging
in Maryland
Maryland de campagne
campagne te leiden
leiden tegen
tegen de
deherkiezing
herkiezing van
vansenator
senator
Tydings.
die sinds
sinds 1926
1926 steeds
steeds was
washerkozen,
herkozen. zelfs
zelfstoen
toenhij
hijkrachtig
krachtig
Tydings, die
werd bestreden door president
president Roosevelt,
Roosevelt. die
diehem
hem teteconservatief
conservatief vond.
Bij deze campagne beschuldigde McCarthy senator Tydings van corncom~BijdezcampgnbshulideMcCartynoTdigs
munistische
te demonstreren,
demonstreren, liet
liet hij
hij op
opgrote
grote
munistische sympathieën
sympathieën en
en om
om dit te
schaal een foto verspreiden van Tydings,
Tydings, in
in gezelschap
gezelschapvan
vanEarl
EarlBrowBrow~
der.
de communistische
communistische partij
partij in Amerika.
Amerika. Hij
Hij gaf
gaf toe,
toe, dat
dat
der, de leider van de
die foto getruqueerd
getruqueerd was en alleen
alleen symbolisch
symbolisch was
was bedoeld;
bedoeld; maar
maar deze
deze
truc
noodlottig. Na een
een campagne,
campagne, die
die later
later door
door een
een
truc werd
werd Tydings noodlottig.
commissie
Senaat is
is gequalificeerd
gequalificeerd als:
als: „de
"de gemeenste
gemeenste uit
uit de
de
commissie uit
uit de
de Senaat
datmet
metdergelijke
dergelijke
gehele geschiedenis van Amerika,
Amerika, en van
van dien
dien aard
aard dat
methoden
democratie zelf
slotte zou
zou worden
wordenvernietigd",
vernietigd", werd
werd
methoden de democratie
zelf ten slotte
senator Tydings
Tydings verslagen,
verslagen, ofschoon
ofschoonhij
hij onder
onder normale
normale omstandigheden
omstandigheden
ongetwijfeld zou zijn
zijn herkozen. En sindsdien
sindsdien isis McCarthy
McCarthyeen
eenmachtig
machtig
man
Staten.
man in
in de Verenigde Staten.
Senator McCarthy heeft het
het ver
ver gebracht,
gebracht. sinds
sinds hij
hij als
als jongeman
jongeman de
de
kleine hoeve in
hij is
is geboren
geboren in
in een
een
kleine
in de staat Wisconsin
Wisconsin verliet,
verliet, waar
waar hij
onder~
gezin van zeven
zeven kinderen.
kinderen. Hij
Hij begon
begoneen
eenhoenderpark,
hoenderpark,maar
maar die
dieonderneming
mislukte, doordat
grootste deel
deel van
van het
hetpluimvee
pluimveestierf
stierfaan
aan
neming mislukte,
doordat het grootste
een besmettelijke
besmettelijke ziekte. Daarna
Daarna werd
werd hij
hij bediende
bediende in
ineen
eenkruidenierskruideniers~
winkel en
en in
in zijn
zijn vrije
vrije tijd
tijd werkte hij
hij zó
zó hard,
hard, dat
dat hij
hij na
na één
éénjaar
jaarslaagde
slaagde
voor het eindexamen
eindexamen van
van een
een middelbare
middelbare school
school met
met vierjarige
vierjarige cursus.
cursus.
Intussen was hij
hij chef
chef geworden
geworden van
vaneen
eendergelijke
dergelijkezaak
zaakininzijn
zijngeboorgeboor~
testadje,
filiaal van
van een
eengrote
groteonderneming.
onderneming. Na
Nazijn
zijneindexamen
eindexamen
testadje, een filiaal
hij werkstudent en studeerde
studeerde aan
aan de
deuniversiteit
universiteitvan
vanMarquette
Marquetteinin
werd hij
de staat Wisconsin,
Wisconsin,eerst
eerstvoor
vooringenieur,
ingenieur, later
later in
in de
derechten;
rechten; en
bij dat
e n bij
alles slaagde
slaagde hij
hij er
er nog
nog in
inbokskampioen
bokskampioen van
vanzijn
zijn universiteit
universiteiten
enpraeses
praeses
van zijn jaargenoten te
te worden.
Na
zijn graad
graad te
te hebben
hebben gehaald,
gehaald, keerde
keerde hij
hij terug
terug naar
naar zijn
zijn geboortegeboorte~
Na zijn
hij van zijn
zijn vijfentwintigste
vijfentwintigstetot
totzijn
zijn negenentwintigste
jaar
plaats, waar hij
negenentwintigste jaar
hij zich
zich candidaat
candidaat stellen
stellen voor
voor
als advocaat
advocaat werkzaam
werkzaam was.
liet hij
was. Toen liet
het
rechtersambt. (In
Verenigde Staten
Staten worden
worden de
derechters,
rechters, met
het rechtersambt.
(In de Verenigde
aange~
uitzondering
hoogste gerechtshoven,
gerechtshoven. door
door de
dekiezers
kiezers aangeuitzondering van die der hoogste
wezen.)
Bij deze
dezeverkiezingscampagne
verkiezingscampagnewas
waszijn
zijnvoornaamste
voornaamsteargument,
argument,
wezen.) Bij
dat er een jongere
jongere rechter
rechter nodig was
was dan
dan de
denegenentachtig-jarige
negenentachtig~jarigeaan
aan
wie het
het ambt
ambt was
was toevertrouwd.
toevertrouwd. In
Inwerkelijkheid
werkelijkheid was
wasdie
dierechter
rechterdriedrie~
enzeventig, maar
maar in
werd McCarthy
McCarthy gekozen.
gekozen.
in elk geval werd
Tijdens
oorlog diende
diende McCarthy
McCarthy bij
bij de
de mariniers
mariniers in Azië,
Azië, als
als
Tijdens de oorlog
officier van de inlichtingendienst met de rang van kapitein. Als politicus
politicus
hij later
later altijd
altijd hoog
hoog opgegeven
opgegeven van
van zijn
zijn prestaties
prestaties tijdens
tijdens de
de
heeft
heeft hij
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oorlog, die weliswaar verdienstelijk zijn geweest, maar toch niet buitengewoon.
In 1944, toen hij op het punt stond te worden gedemobiliseerd, werd
hij tot rechter herkozen en in die tijd heeft hij nog al opzien gewekt
door het gemak waarmee hij echtscheidingen uitsprak. Later hebben de
autoriteiten van de staat Wisconsin een formeel onderzoek naar zijn
gedragingen als rechter laten instellen.
In 1946 werd McCarthy in de Senaat gekozen als lid van de republikeinse partij. Aanvankelijk werd hij in het Congres vooral bekend als
pleitbezorger van eigenaars van onroerende goederen en in die tijd
schijnt hij zich niet bijzonder om het communisme te hebben bekommerd.
Hij stemde voor zeven van de zestien amendementen, die ten doel hadden de gelden voor het Marshal Plan te besnoeien. In 1951 stemde hij
voor een voorstel tot verlaging van de gelden ter uitvoering van de
Mutual Security Act met een bedrag van een half milliard dollar.
Voorts stemde hij tegen het Point Four Plan.
Ook in de zaak van de massamoord in Malmédy heeft senator
McCarthy een rol gespeeld. Herhaaldelijk was van Duitse zijde de
beschuldiging geuit, dat de bekentenissen in die zaak door mishandeling
zouden zijn afgeperst. De Amerikaanse Senaat benoemde toen een subcommissie om een onderzoek naar die beschuldigingen in te stellen.
McCarthy vroeg en verkreeg, ofschoon hij geen lid was van die subcommissie, het recht om de zittingen bij te wonen en de getuigen eveneens te verhoren. Daarbij nam hij al spoedig een houding aan alsof hij
als advocaat voor de beschuldigers optrad en hij ging op een onbarmhartige manier te keer tegen de getuigen die voor de regering optraden.
Toen de voorzitter hem tot de orde riep en er op wees, dat de commissie
alleen ten doel had de feiten aan het licht te brengen, liep senator
McCarthy woedend weg; hij noemde het werk van de commissie „een
schandelijke paskwil" en „een vooropgezette poging om de Amerikaanse militairen vrij te pleiten". Daarna trad McCarthy in en buiten de
Senaat weken lang op als verdediger van de veroordeelde Duitsers.
Later is gebleken, dat hij het materiaal voor zijn aanvallen had ontvangen van Rudolph Aschenauer, een Duitse communist uit Frankfort.
Ook bleek dat McCarthy gratis administratieve hulp ontving van een
onderneming onder directie van een Duits-Amerikaanse nationalist, terwijl er bovendien op werd gewezen, dat een groot deel van de bevolking
van de staat Wisconsin, die McCarthy in de Senaat vertegenwoordigt,
van Duitse oorsprong is.
Het slot van deze zaak was, dat de commissie van onderzoek tot de
conclusie kwam, dat. de Amerikaanse autoriteiten in deze aangelegen-
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heid lasterlijk waren beschuldigd en dat de protesten berustten op een
welbewuste verdraaiing van de feiten met propagandistische bedoelingen.
In 1951 stelde senator Benton, van Commecticut, in de Senaat de
vraag aan de orde of McCarthy niet als senator diende te worden
geroyeerd. Hij beschuldigde hem onder meer van ontoelaatbare verkiezingspractijken, misbruik van fondsen, die bestemd waren om het communisme te bestrijden, ongeoorloofd contact met opdrachtgevers en
meinedige verklaringen ten overstaan van een commissie van onderzoek
uit de Senaat. Er werd een subcommissie benoemd met de opdracht,
deze beschuldigingen te onderzoeken, nadat de Senaat met algemene
stemmen tot dit onderzoek had besloten. Het verweer van McCarthy
beperkte zich tot de tegenbeschuldiging, dat de commissie hem uit de
Senaat wilde verwijderen wegens zijn bestrijding van het communisme.
De commissie kwam, met instemming van McCarthy's republikeinse
partijgenoten, tot een voor de senator ongunstige conclusie. Het bezwarend bewijsmateriaal, door de commissie bijeengebracht, werd ter hand
gesteld aan het departement van justitie, dat moest beslissen over de
vraag of er aanleiding was tot het instellen van een vervolging. Op 17
October 1953 besliste het departement dat daartoe geen aanleiding was.
Intussen houdt het departement van Financiën zich nog bezig met de
vraag of McCarthy moet worden vervolgd wegens ontduiking van de
inkomstenbelasting.
Bij de verkiezingscampagne van 1952 heeft McCarthy hevig geageerd tegen senator Benton, die niet herkozen is. Men neemt aan dat
Benton toch zou zijn verslagen, maar de actie van McCarthy heeft
weer velen er van overtuigd, dat hij een zeer machtig man is.
Bij het begin van zijn optreden in de Senaat was McCarthy niet zeer
gezien bij zijn eigen politieke partij. De tegenwoordige vice-president
Nixon verklaarde in Maart 1950, toen hij nog gewoon lid van het Huis
van Afgevaardigden was, in een televisie-programma: dat de enige
partij die van het vuurwerk van McCarthy profiteerde, de communistische partij was. En zeven vooraanstaande republikeinse senatoren hebben de praktijken van hun partijgenoot McCarthy gewraakt in een
verklaring die zij „een gewetenszaak" noemden.
Dat de republikeinen hem tenslotte toch hebben gesteund, schijnt
voornamelijk een gevolg te zijn geweest van de opvatting van senator
Taft, dat hij de krachtige steun van McCarthy niet kon missen bij zijn
campagne voor de presidentsverkiezingen. Later hebben de republikeinen president Eisenhower er toe bewogen, ter wille van de eenheid in
21
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de partij,
partij, McCarthy
McCarthy te sauveren,
sauveren, maar
maar de president
president heeft
heeft dit
dit slechts
slechts
met tegenzin gedaan.
gedaan.
waar~
Nog altijd
altijd zijn
zijn de
de republikeinen
republikeinen het onderling niet eens over
over de
de waarNog
van McCarthy
McCarthy voor
voor hun
hun partij.
partij. Op
Op een
eenpersconferentie
persconferentieininJuli
Juli1953
1953
de van
Arthur Eisenhower, de
de broer
broer van de
de president
president die
die bankier
bankier isis
verklaarde Arthur
"Het is
is een
een schande
schande dat
dat McCarthy
McCarthy lid
lid isis van
van de
derepurepu~
City: „Het
in Kansas City:
partij geen
gedaan". Dat
Dat de
de repurepu~
blikeinse partij
partij en
en het
het heeft
heeft de partij
geen goed gedaan".
steeds in
in hun
hun gelederen
gelederen dulden,
dulden, wordt
wordttoegeschreven
toegeschreven
blikeinen hem nog steeds
dat hij
hij veel
veel stemmen
stemmen zal
zaltrekken
trekkenbij
bij de
deverkiezinverkiezin~
aan hun verwachting, dat
g·en in de
de loop
loop van
van 1954,
1954,waardoor
waardoorzal
zalworden
wordenbeslist,
beslist,welke
welkepartij
partij over
over
gen
Er moeten
moeten namename~
meerderheid in
zal kunnen
kunnen beschikken.
beschikken. Er
de meerderheid
in de Senaat zal
lijk verscheidene democratische
democratische senatoren
herkozen in
in districdistric~
lijk
senatoren worden herkozen
de invloed
invloed van
van McCarthy
McCarthy bijzonder
bijzonder groot
groot wordt
wordt geacht.
geacht.
ten waar de
Wat isisnu
nueigenlijk
eigenlijk het
hetgeheim
geheim van
vanzijn
zijn invloed?
invloed? Voor
Voor een
eendeel
deelmoet
moet
Wat
dat
toegeschreven aan
aan zijn
zijn voorkeur
voorkeur voor
voor het
het isolationisme,
isolationisme, dat
die worden toegeschreven
altijd nog een
een vrij
vrij belangrijke
belangrijke rol
rol speelt
speelt in
in de
deAmerikaanse
Amerikaansepolitiek.
politiek.
altijd
n
Men dient
dient te
te bedenken,
bedenken, dat
dat McCarthy
McCarthy uit
uit de
de streek
streek komt
komt die
die „McCo
"McCor~
mickland" wordt genoemd: het deel van het Midden Westen waar de-mickland"wortgem:hdlvantMieWsward
Tri~
openbare mening
mening voornamelijk
voornamelijk wordt
"Chicago Triopenbare
wordt gevormd
gevormd door
door de „Chicago
bune" van
kolonel McCormick.
McCormick. Zijn
een van
van
bune"
van kolonel
Zijn isolationisme
isolationisme is
is dan ook een
wordt geduld.
geduld. Zo
Zo schreef
schreef
de redenen waarom
waarom McCarthy
McCarthy in
in de
de Senaat wordt
18 October
October jl.:
jl.: „De
"De Senaat
Senaat
James Reston
James
Reston in
in de
de New York Times van 18
zoals dit
dit lichaam
lichaam in
in vroeger
vroeger dagen
dagen altijd
altijd sena~
senaduldt senator McCarthy, zoals
toren heeft geduld,
geduld, zolang
zolang hun
hun persoonlijk
persoonlijk gedrag
gedrag en
en hun
hun methoden
methoden
toren
van onderzoek het land geen ernstige
ernstige schade
schade deden
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regeringspersoon aan te wijzen, van wie kon warden bewezen, dat hij
communist was; maar wel is hij er in geslaagd de vrees van het Amerikaanse volk voor de gevaren die van communistische zijde dreigen, en
voor de mogelijkheid dat de regering door een binnenlandse staatsgreep
zou worden omvergeworpen, sterk aan te wakkeren. In de ogen van
velen worden zijn methoden daardoor volkomen gerechtvaardigd, al
mag worden gezegd, dat niet weinigen het eens zijn met Adlai Stevenson, die gezegd heeft. dat wij op die manier het kind wel eens met het
badwater konden uitgooien.
Velen zijn ervan overtuigd dat McCarthy vooral veel Ieren en katholieken achter zich heeft en er is ook wel enige reden voor die mening.
McCarthy zegt van zichzelf: „Ik ben goed katholiek, maar geen kwezel
of pilaarbijter".
Op een bijeenkomst van katholieke oudstrij ders te Little Chute (in
Wisconsin) verklaarde hij, dat hij de eerste katholieke president van de
Verenigde Staten zal worden; maar het valt te betwijfelen of hij daar
ernstig naar streeft. Over het algemeen wordt senator McCarthy gesteund door de katholieke pers in Amerika; maar er zijn ook belangrijke
uitzonderingen op die regel, zoals „America" en „Commonweal". Velen
zijn van mening, dat het herderlijk schrijven van de katholieke bisschoppen van de Verenigde Staten van 18 November 1951 betrekking had
op de methoden van senator McCarthy. De bisschoppen verklaarden
toen: „De opvatting dat in de politiek „alles geoorloofd" is, omdat nu
eenmaal wordt aangenomen, dat het publiek aan politici geen hoge
eisen stelt wat eer en fatsoen betreft, is een zeer ernstige dwaling ... .
Voor degenen die door hun medeburgers als vertegenwoordigers worden gekozen, gelden dezelfde wetten van recht en naastenliefde als
voor particuliere personen op alle andere gebieden van menselijke activiteit. Oneerlijkheid, laster, smaad en kleinering zijn evenzeer overtredingen van Gods geboden, wanneer politici zich daaraan schuldig
maken, als wanneer andere mensen dat doen .... De moraal meet niet
met twee maten, maar slechts met één enkele. En dat is de maat, waarmee God meet".
Het feit, dat McCarthy zich wil opwerpen als kampioen voor de
katholieken is inmiddels in een nieuw licht komen te staan door de
zaak Matthews. Senator McCarthy is tegenwoordig voorzitter van de
permanente subcommissie uit de Senaat, die belast is met het onderzoek
naar communistische activiteit en in die kwaliteit had hij de gewezen
protestantse predikant J. B. Matthews benoemd tot chef van de staf
van die commissie. Matthews is iemand die altijd met de protestantse
geestelijkheid overhoop heeft gelegen: in het begin van zijn loopbaan
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als zeer radicaal, en de laatste tijd als ultra conservatief. juist toen
McCarthy hem tot chef van zijn staf had benoemd, publiceerde Matthews in de „American Mercury" een sensationeel artikel, waarin hij
verklaarde, dat de groep die in Amerika de krachtigste steun verleende
aan de communistische partij de protestantse geestelijkheid was.
De democratische leden van de commissie, die ditmaal eerder dan
McCarthy voelden uit welke hoek de politieke wind zou waaien, namen
ontslag, als protest tegen de benoeming van Matthews en McCarthy,
die het eerst nog voor zijn protégé opnam, moest hem tenslotte laten
vallen. Hij had daarmee echter te lang gewacht, met het gevolg dat hij
nu zelf het slachtoffer werd van de onredelijke gevoelens van het grote
publiek, waarmee hij zo vaak zijn voordeel heeft gedaan: hij kon niet
voorkomen, dat een groot deel van het Amerikaanse volk hem is gaan
beschouwen als medeplichtig aan de aanval van zijn medewerker Matthews op de protestantse geestelijkheid.
Helaas brengen velen in de Verenigde Staten de figuur van senator
McCarthy in verband met de Katholieke Kerk, met het gevolg dat het
verzet tegen het McCarthyisme thans tekenen van antipapisme begint
te vertonen. De „Commonweal" ziet daarin een ernstig gevaar en citeert
uit een hoofdartikel van een in de Zuidelijke Staten verschijnend dagblad: „McCarthy tracht de Hervormde Kerk, die de Kerk is van de
meerderheid in ons land, te vernietigen. Als katholiek heeft hij het recht,
het niet eens te zijn met de protestantse leer, maar hij maakt misbruik
van zijn positie door zijn pogingen om het protestantisme in discrediet
te brengen door middel van lasterlijke aanvallen op de protestantse
voorgangers". Het hoofdartikel, dat „Commonweal" aanhaalt, eindigt
met een beroep op „de Katholieke Kerk, als de Kerk van de senator, om
McCarthy en het McCarthyisme openlijk te veroordelen".
Tot nu toe waren de leiders van de Hervormde Kerken in de Verenigde Staten niet openlijk opgetreden tegen het McCarthyisme, maar
in de laatste tijd hebben bijeenkomsten van Methodisten, Presbyterianen en leden van de Episcopale Kerk krachtig geprotesteerd tegen
senator McCarthy en zijn methoden.
De stem van senator McCarthy heeft nog steeds grote invloed in
Amerika, maar het verzet tegen hem neemt voortdurend toe en het ziet
er naar uit dat zijn invloed aan het tanen is.

***

Een van de betreurenswaardige gevolgen van de campagne van senator McCarthy is, dat men tegenwoordig in Amerika niet zozeer optreedt
tegen communisten, die een rol spelen in het openbare leven, als wel
tegen zogenaamde „security risks", mensen van wie wordt geïnsinu-
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eerd, dat zij wel eens ooit een gevaar voor de staat zouden kunnen
betekenen. De voorzitter van de — bij de C.I.Q. aangesloten Bond
van Amerikaanse Textielarbeiders, Emil Reeves, schrijft naar aanleiding
van de verandering in de tactiek van de regering: „Wie wordt tegenwoordig beschouwd als een „security risk" en daarom als ongeschikt
om een staatsambt te bekleden? Het antwoord is even eenvoudig als
ontstellend. Een „security risk" is iedereen die ooit van zijn leven een
poging heeft gedaan om hervormingen in ons politiek of economisch
stelsel tot stand te brengen. In het bijzonder wordt iedereen die socialist is, of geweest is, als zodanig beschouwd. Iedereen die voorstander
is van enige staatsbemoeiing in het belang van het algemeen welzijn,
zoals ziekteverzekering, het bouwen van volkwoningen, toezicht op de
arbeidsvoorwaarden, of optreden tegen misleidende advertenties, iedereen die voorstander is van vrije meningsuiting, óók voor degenen die
tegen zogenaamd algemeen gangbare opvattingen ingaan, en vooral
iedereen die ook maar enigszins critisch staat tegenover het particulier
initiatief wordt als een „security risk" beschouwd".
Anderhalf jaar geleden sloeg de angst voor het communisme plotseling over op de universiteiten, en in de staten Oklahoma en Californië

werden eedformules opgesteld, om alle docenten te verplichten trouw
te zweren aan het gezag. Warren, de gouverneur van Californië, bestreed dit plan in zijn staat, omdat hij een dergelijke maatregel overbodig achtte. „Wij hebben al wetten voor het gehele land en voor de
afzonderlijke staten, die het mogelijk maken iedere begunstiging van
een gewelddadige omwenteling als landverraad te vervolgen", betoogde
hij. Het feit, dat Warren inmiddels is benoemd tot lid van het Hooggerechtshof, wordt door velen beschouwd als een aanwijzing dat de
regering van Eisenhower tot de overtuiging is gekomen, dat het tijd
wordt paal en perk te stellen aan de campagne die speculeert op de
angst voor het communisme.
Het conflict in Californië vindt zijn oorsprong in een poging om het
docentencorps van de staatsuniversiteit van communisten te zuiveren.
Behalve van de communisten en hun aanhangers, kwam er van geen
enkele zijde ernstig verzet tegen dit plan, omdat er aan bedoelde universiteit belangrijke onderzoekingswerken worden gedaan op het gebied
van de atoomsplitsing. Maar er ontstond ernstig meningsverschil over
de kwestie van de bevoegdheden der curatoren. Onder leiding van de
milti-millionnair J. F. Neylon, een oliemagnaat, die de naam heeft in
iedereen, die het niet met zijn opvattingen op economisch gebied eens
is, een communist te zien, trachtten de curatoren de hoogleraren en
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andere docenten van de universiteit te verplichten een speciaal contract
te tekenen, waarin zij verklaarden geen communist te zijn. Neylon betoogde ook, dat alleen aan de curatoren, en niet aan het docentencorps
zelf of aan de staat het recht toekwam, de voorwaarden voor de benoe
ming of handhaving van de docenten vast te stellen.
De vertegenwoordigers van het docentencorps verklaarden zich, met
vier stemmen tegen één, voorstanders van de voortzetting van de politiek, die er op gericht is de communisten uit ambten te weren, maar zij
verzetten zich tegen het door de curatoren geëiste contract, omdat
daardoor voor de professoren een ongunstige uitzondering zou worden
gemaakt op de algemeen geldende bepalingen. Zij stelden zich ook op
het standpunt, dat de maatregel in strijd was met de Grondwet, als
belemmering voor de vrije uitoefening van een beroep. Bovendien achtten zij de voorgestelde maatregel doelloos; „omdat de communisten de
opdracht krijgen in dergelijke gevallen te liegen en dat ook geregeld
doen".
De curatoren eisten daarop, dat de hoogleraren de verklaring zouden
tekenen of hun ontslag zouden nemen. Achttien leden van het docentencorps weigerden aan die eis te voldoen en werden ontslagen. Zij
brachten daarop de zaak voor de rechter. Inmiddels benoemde gouverneur Warren in een aantal vacatures in het curatorium voorstanders
van zijn gematigde politiek, waardoor de tegenstanders van een rigoureus optreden in de meerderheid kwamen.
In October 1952 besliste het gerechtshof, dat de ontslagen hoogleraren en andere docenten in hun ambt moesten worden hersteld en dat de
speciale eed van loyaliteit, door het curatorium geëist, ongeldig was; de
eed die de staat van al zijn ambtenaren verlangt, bleef echter bij deze
gerechtelijke uitspraak gehandhaafd. Hiermede werd een einde gemaakt
aan de uitzonderingspositie van het docentencorps, terwijl tevens de
wettigheid van de eed die de staat van al zijn ambtenaren eist, werd
erkend. Het einde van de zaak was, dat alle partijen tevreden waren,
uitgezonderd de curatoren van de oude garde.
De Amerikaanse Vereniging van Hoogleraren en ander invloedrijke
groepen van docenten hebben zich eveneens uitgesproken tegen een
speciale eed van trouw voor docenten. Zij verklaren zich voorstanders
van de bestaande maatregelen ter voorkoming van een communistische
infiltratie van het onderwijs, maar zien in de speciale eed een nog ernstiger bedreiging van de waardigheid en de vrijheid van het onderwijs
dan in het communistische gevaar.
Als gevolg van die machtige en goed georganiseerde oppositie zal de
zaak nu wel van de baan zijn.
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waardoor het lijkt alsof over al zijn werk een floers van nevel en regen
hangt. Komt hij dan bovendien en vanzelfsprekend met de wereld in
aanraking, dan vloeit spontaan uit deze natuurlijke aanleg voort de korzelige afweer, de onvrede met mensen en dingen, de bitterheid, die de
grondtoon vormen van vrijwel al zijn gedichten en prozastukken.

2
Slauerhoff bezat het „onrustige hart" dat in niets blijvend bevrediging vond. Uiteraard zócht hij deze bevrediging wel, zocht hij „het
andere", het geluk, kende hij
„het heimwee naar de zalige streken
Die ik verdedig en zelf nooit bereik" 4 ) .

De bevrediging van zijn geluksverlangen zocht hij buiten de grenzen
van de samenleving; hartgrondig verfoeide hij het burgerdom, de vaste
gesloten maatschappelijke „orde", waarin hij slechts meende te kunnen
waarnemen hoe mensen elkaar folteren, menend te leven, maar in werkelijkheid er zich van afscheidend.
Hij heeft het geluk allereerst gezocht in het genot van de geslachtelijke bevrediging. Het erotisme is voor Slauerhoff een wezenlijk bestanddeel van het geluk; het geluk, meende hij althans aanvankelijk,
was toch wel alleen langs de weg der zinnen bereikbaar. Maar de
ervaring leert hem, dat
„deze extase
keert niet weer.
't Licht doet dwaas en
't Leven zeer" 5
) .

Iedere lieftallige dame wordt een vale schim 6 ) en de ideale Larrios 7
is onbereikbaar. Er treedt een scheiding op tussen geluk en genot, inzoverre hij het geluk een doel acht dat hoger ligt dan genot S
Naast de vervulling in het erotische zocht hij de bevrediging van zijn
geluksverlangen vooral in een groots dadenleven, dat ver de kleinheid
van het alledaagse overstijgen zou. Maar evenmin als het eerste ideaal
kon hij dit tweede als gevolg van de hem aangeboren onmacht —
verwerkelijken, zodat hem niet veel anders restte dan, geknot door de
buitenwereld en innerlijk onmachtig, deze beide verlangens te projecteren in het verleden en, al projecterend, te objectiveren. Wat zijn sub)

) .

4) Slauerhoff, Ged. I (geciteerd wordt bier naar de Verzamelde Werken) , 216
5) Ged. I, 206.
8 ) Ged. I, 187.
7) Zie „Larrios" uit de bundel „Schuim en Asch" (1930) .
8) Marsman, Inleiding Slauerhoff, Verz. Werken I, p. IX vlg.

.
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jectieve onmacht was, veralgemeende hij tot objectieve waarde, of
liever: waardeloosheid 9 ) . De herhaling van eigen beknotting en onmacht ziende, de aandacht gericht houdend op wat elders en in het verleden beknotting en onmacht was of leek, concludeerde hij tot de vergankelijkheid en zinloosheid van alle leven. Alles is begrepen in catastrofale ondergangsopvattingen.
De menigvuldige reizen die hij als scheepsarts over de wereldzeeën
maakte, zijn zwerversnatuur die hem vrijwel alle continenten deed
exploreren, zijn aanrakingen met velerlei beschavingsvormen veroorzaakten een visie op de aardbol die wel sterk afweek van die van zijn
tijdgenoten: hij overzag hem, hij schrompelde als het ware in zijn oog in
tot overzienbare grootheid, waarop eigenlijk alleen de zeeën, de Zuidamerikaanse pampa's en de uitgestrekte Chinese vlakten de indruk van
eindeloosheid wekten in tegenstelling met de snel te doorschrijden
andere ruimten. Maar dit alles tenslotte weer begrepen in de grootse
catastrofen van tijd en ruimte. Hij zag uiteindelijk slechts de ondergang:
„En de rots der eeuwen wordt
Eens brandend opgelicht
En als steen des aanstoots gestort
In den dag van het laatste gericht".

Slauerhoff ziet alles begrepen in een uiteindelijke ondergang, de
machtigste koninkrijken en hun vorsten, steden en paleizen, volken en
individuen. Op de kleine planeet der aarde wisselen in de millenia de
culturen elkaar af, vergaan dynastieën, storten steden in. Slauerhoff
neemt als het ware een standpunt in boven (aardse) ruimte en tijd, en
ziet vandaar het wentelen van het wiel der vergankelijkheid, het afsterven, de ondergang. Het is niet de wagen van Djaggernaut die alles
onder zich verbrijzelt; alles stort uit zichzelf in elkaar, hoogstens ondermijnen áárdse krachten alle gevestigde structuren.
En binnen deze visie van de aarde: de mens, die hij slechts scheen te
kennen zoals hij zelf was: in gestadige onvrede met zichzelf, melancholisch, ontgoocheld, zoekend naar rust, stilte, geborgenheid, uiteindelijke
vrede, ^-- een die is „weggeworpen in het bestaan", een nietig wezen
welks bestaanszin moeilijk te ontraadselen valt en die ternauwernood
telt in de grote catastrofen.
Hijzelf ook zulk een mens, levend, naar eigen gevoel, in een „herfstdag" „verbannen". Maar niet berustend, veeleer rusteloos drijvend,
steeds meer beangst te zullen worden vastgeklemd door dit leven.
Wezenlijk kende hij, de zin- en doelloosheid van het leven erkennend,
9 ) De psychologie van Slauerhoff is uitnemend uiteengezet door P. N. van Eyck
in de aangehaalde studie p. 83-93.

JAN JACOB SLAUERHOFF DICHTER VAN DE ONRUST

331

doel: genieten, voorzover mogelijk, van het vergankelijke,
vlietende levensmoment wáár hij het maar grijpen kon in werkelijkheid
of verbeelding. Hij deed het, beklemd tussen de conventies van de
maatschappelijke werkelijkheid die hem maar weinig ontsnappingsmogelijkheden lieten, vooral in de droom van het verleden, waarin de
zoekende zwervers en ontdekkers een grote plaats innemen, maar ook
de grote verwoesters, dat zijn zij in wie „de verijdelde drang tot daden
in een blinde, doelloze vernietigingsdrift zijn noodbevrediging verschafte" 10) en die bovendien in deze vernietiging de schijnbestendigheid van
de aarde verwoestte 11 ) .
Verbeeldende droom: talrijk zijn de symbolen die een — tijdelijke —
verbeelding van gelukservaring brengen: de verre prinses (ook dit motief der erotische bevrediging is veelal in de verbeelding of het verbeelde verleden getransponeerd, en dan liefst in de sfeer van het achttiendeeeuwse Frankrijk) , de liederen, bossen en winden om daarmee één te
worden, bovenal echter de zee 12 De zee is welhaast zijn eldorado,
zoals hij meer dan eens uitsprak;
maar één

) .

„De zee is zoo goed en zoo groot,
maar het schip zoo benauwd en klein
En het leven eentonig en schril".

In zijn nalatenschap vond men een gedicht dat als eindvizioen het
Nirwana van de Zee, het „Ultra Mare" geeft 13 ). Als de zee bewoonbaar was zonder mensen, zou zij volledig Slauerhoff's eldorado geweest
zijn: in haar eeuwige vrijheid en bestendigheid is zij de volstrekte tegenstelling van de beklemmende waanbestendigheden van het vasteland 14 ) .

* * *
Nochtans is hij ook op dit land de bevrediging blijven zoeken, is hij
zijn leven lang blijven zoeken het „vergelegen, steeds wenkend en
steeds wijkend wonderland" 15 ),
10) P. N. van Eyck, t.a.p. 88.
11) Hun pendanten in de eigen tijd vinden zij in de outcasts: de talrijke gestalten
gevloekten, eenzamen, bandeloos-levenden die alle maatschappelijke begrenzingen
verwerpend, zich vrijmaken van de werkelijkheid en in hun werkelijkheid vaak als
verwoestende figuren optreden.
12) Helman stelt (Verz. Werken, IV p. XIII) dat de zee hem overal het valse
element is, dat de zee hem met een doffe, een enkele maal met een grimmig uitgesproken haat vervulde. Dit lijkt niet geheel juist. Stellig is het waar dat althans het schip
hem de bevrijding niet brengt; „De laatste reis van de Nyborg" geeft de nachtmerrie
van een vrijwel krankzinnig geworden bemanning; „De Erebos" lijkt een spookschip
dat door ratten overvallen, uiteindelijk wegrot in een wierwoud. Maar het zijn het
schipl en de daarop noodzakelijk aanwezige bemanning (mensen) die zijn aversie
wekken, wezenlijk zelfs de mensen, meer nog dan het schip.
13) Van Wessem, Slauerhoff, 105.
14) P. N. van Eyck, t.a.p. 87.
15) Gedichten I, 179.
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trek van Camoës als banneling naar Azië beschreven (ten dele weer in
dagboekvorm) ; na een schipbreuk vindt hij ergens op een eiland in een
verlaten woning onderdak, vindt hij „Diana", zij het met de ogen van
een Chinese, dat wil zeggen hij vond er Pilar die naar die eenzame
woning gevlucht was om de haar toegewezen officier te ontkomen. Als
Camoës, na genezen te zijn, overvaart en in de stad op verzoek van
Pilar poolshoogte gaat nemen, wordt hij daar gearresteerd. Eerst in het
zevende hoofdstuk wordt Camoës' relaas vervolgd; Don Campos zendt
hem met een gezantschap naar Peking; dit gezantschap loopt in de
woestijn verloren; Camoës blijft alleen achter en gaat — belangrijk
détail! zitten met zijn rug tegen een steen.
Het vorige, zesde hoofdstuk, speelt in déze tijd, en verhaalt het leven
van een hedendaags marconist, wederom als ik-figuur ten tonele gevoerd. Ook hij belandt uiteindelijk op de oostkust van Azië. — In het
achtste wordt zijn relaas voortgezet met het aan land gaan; daar heeft
hij telkens het gevoel op reeds bekende plaatsen te zijn, een vrouwenfiguur te zullen terugvinden die hij vroeger gekend heeft: de identificatie, over de eeuwen heen, van de twintigste-eeuwse marconist met
Camoës is begonnen nadat in de figuren van Diana en Pilar het
dubbelgangermotief reeds optrad — en zal nu verder worden voortgezet.
De marconist landt op een eiland bij een stenen tuinhuis en ziet een
man zitten schrijven (Camoës)!; hij beleeft avonturen, gelijk aan die
van Camoës en wordt door Chinese woestijnen gevoerd; de kleren die
hij dan, na allerlei omzwervingen, naast zich vindt liggen, vallen als
spinrag uit elkaar; hij heeft muntstukken die enige eeuwen oud blijken
te zijn, etc. En dan vindt ook hij zich zitten, leunend tegen een steen
in de woestijn.
In het laatste hoofdstuk wordt de identificatie der beide dubbelgan
gers soms geheel volledig, valt het onderscheid tussen de eeuwen volkomen weg; de marconist leeft in het verleden, stelt daden in het verleden (helpt het Macao van Don Campos verdedigen! ), blijkt de verloren gewaande Camoës te zijn, die dan door Campos op een wrak
schip de zee wordt opgestuurd, waarna de hedendaagse marconist in
het hedendaagse Macao ronddolend nog eenmaal Pilar ontmoet om dan
scheep te gaan met de bedoeling hogerop in te gaan in China en zich
daar als het ware te onttrekken aan wat de Europese beschavingsvormen eisen: handhaven van een eigen persoonlijkheid in actieve daadkracht.
De bezwaren die tegen „Het Verboden Rijk" in te brengen vallen,
zijn door Marsman als volgt geformuleerd:
,
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„Het is waar dat de eindindruk van hopeloosheid versterkt wordt
doordat zij komt na de grootsche en ingrijpende gebeurtenissen die er
aan vooraf zijn gegaan en die nu dubbel vergeefsch zijn geweest, maa r
er is m.i. ditmaal tusschen de volheid en veelheid der uiterlijke lotgevallen en de eenkennigheid van de innerlijke lotsbestemming toch een te
krasse disharmonie. Het is alsof de gebeurtenissen geen innerlijke toestanden meer uitdrukken, maar deze volkomen willekeurig kruisen en
overstemmen. En tegenover de gebeurtenissen zijn de daden te gering,
er is, maar dit is dan weer in overeenstemming met de bittere gelatenheid van het boek, een te groote passiviteit in de feiten. Een wezensverandering, een ontwikkeling ondergaat Camoës dan ook niet onder
invloed dier feiten; slechts een metamorfose: én hij, beurtelings objectief
en subjectief beschreven, én zijn z.g. reïncarnatie, de marconist, die op
dezelfde wijze behandeld wordt, splitsingen en versmeltingen van Slauerhoff-zelf, worden geleefd, geslingerd en voortgeschoven en het feit
dat zij, bij in tijd en uiterlijk lot zoo sterk verschillende levens, tenslotte
toch parallel lopen en in elkaar overgaan — maar zoo, dat het grootere
leven de verbijsterde droom van het kleinere blijkt te zijn en in de realiteit verschrompelt tot een half historische, half legendaire curiositeit
schijnt nogmaals den nadruk te moeten leggen op het credo, dat het
leven bij alle uiterlijke rijkdom en afwisseling, een gerekte verveling is,
tegelijk grootsch en armzalig" 19).
.--^

***
In een kort prozastuk „Laatste verschijning van Camoës" ") spreekt
Slauerhoff, klaarblijkelijk doelende op wat hij in „Het verboden Rijk"
verhaalde, over „onze noodlottige ontmoetingen". De lezer van de
roman kan menen dat Slauerhoff de leer van de zielsverhuizing aanhing, maar in een interview heeft hij verklaard, juist in verband met de
historie van „Het verboden Rijk", „dat hij zich niet voor een reïncarnatie van Camoës hield, maar dat hij wel geloofde, dat sommige eigenschappen van een vroeger leven in een ander overgaan" 21 ) . Overmatig
duidelijk is dit niet uitgedrukt, wat des te meer te betreuren valt daar in
de verhouding tot het „verleden" een van Slauerhoff's interessantste
aspecten gelegen is. Men kan het, ten aanzien van Camoës, nuchter zo
stellen, dat „Het verboden Rijk" ontstond uit bewondering voor de
figuur van Camoës, aan wie hij zich om vele redenen verwant voelde,
zodat hij er, als auteur, gemakkelijk toe kwam van deze bewondering
en verwantschap getuigenis af te leggen in een verhaal waarin hij beide
19) H. Marsman, Verz. Werk I I I 91-92.
20) Opgenomen Ver. Werken, Proza II, 254-9.
21) Aangehaald door Constant van Wessem, Slauerhoff, 44, noot.
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maar de essentie Slauerhoff,
Slauerhoff, die
die nu
nu eens
eens Camoës,
Camoës,
dan
Dsjengis Khan,
Khan, in
Chinese oudheid
oudheid Po
heette, en
en zo
zo
dan Dsjengis
in de Chinese
Po Tsjoe II heette,
24)..
voort
voort 24)
Het best slaagde
slaagde Slauerhoff
Slauerhoff wanneer
wanneer hij
hij de
de gestalten
gestalten uit
uit het
het verleden
verleden
zo objectief mogelijk
mogelijk opriep,
opriep, d.w.z. zonder
zonder verband te leggen
leggen met
metzijn
zijn
eigen persoonlijkheid.
persoonlijkheid. De interessante
interessante opzet
opzet van
van „Het
"Hetverboden
verbodenRijk"
Rijk"
mag
voorbijzien, dat
dat men
men juist
juist voor
voor wat
wat betreft
betreft de
deovergang
overgang
mag niet doen voorbijzien,
van
eigenschappen van
vroeger leven in een
een ander,
ander, de
de „ontmoe
"ontmoe·
van eigenschappen
van een
een vroeger
ting"
dus van beide
beide figuren
figuren (Camoës
(Camoës en
en de
dehedendaagse
hedendaagse marconist)
marconist)
ting" dus
Ged.
I. 139.
139.
Ged. I,
Uit het
het gelijknamige
gelijknamige verhaal
verhaal in de
de bundel
bundel „Schuim
"Schuim en
en Asch".
Asch". De
Deverschijning
verschijning
men voor
voorde
detoenmaals
toenmaals aandachtigen
aandachtig en een
een „ge"gevan „Schuim
"Schuim en Asch"
Asch" in
in 1930
1930 heeft
heeft men
beurtenis"
kaleidoscopisch-afwisselende bundel
een even
even
beurtenis" genoemd:
genoemd; deze
deze kaleidoscopisch-afwisselende
bundel immers
immers gaf een
persoonlijk
bont wereldbeeld:
wereldbeeld: sprookjesachtigheid
sprookjesachtigheiden
enrealisme,
realisme.avontuurlijkheid
avontuurlijkheidenen
persoonlijk als bont
dromerij
verstrengeld in elkaar
elkaar voor:
voor: een
eenstaalstaaldromerijkomen
komenhierin
hierinnaast
naastelkaar
elkaar en
en soms
soms verstrengeld
over Slauerhoff
Slauerhoff gezegd
gezegd
kaart
zijn beschrijvingskunst.
kaart van zijn
beschrijvingskunst.Na
Na wat
wat in het voorafgaande over
Erfgenaam" -ris,
dient nog
nog op
op één
één aspect
aspect de
de aandacht
aandacht gevestigd
gevestigd dat
dat - door
is, dient
door "De
„De Erfgenaam"
ook reeds in
in deze
deze bundel
bundel tot
tot zijn
zijn recht
recht kwam:
kwam: het
het „lichtere"
"lichtere" element in zijn
zijn werk. Dit
Dit
komt
naderhand tot zijn
zijn recht
recht in
in verschillende
verschillende afzonderlijke
afzonderlijke vertellingen
vertellingen in
in het
het
komt ook naderhand
de vorm
vorm van
vanverschillende
verschillende maatmaatspeelse.
humoristische genre:
speelse, humoristische
genre;het
het treedt
treedt ook
ook op
op in de
schappelijke
verhoudingen en letterkundige
letterkundige werken,
werken, ironie ook ten
ten opzichte
opzichte
schappelijke en
en sociale verhoudingen
van zichzelf
zichzelf en
enzijn
zijndichterschap.
dichterschap.
24)
belangrijke aspect
aangewezen en
en voorlopig
voorlopig behandeld
behandeld door
door W. F.
F. Her24) Dit belangrijke
aspect is aangewezen
mans,
(Oct.-Nov.1946)
1946).
479-483:het
hetverdient
verdientnadere
nadereuitwerking
uitwerking en vergemans, Podium
Podium II (Oct.-Nov.
, 479-483;
lijking
van de
delater
latergekomen
gekomenAchterberg.
Achterberg.
lijking met
met de opvattingen van
22)
22)
23)
23)
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~en
ietwat geforceerde
geforceerde indruk
indruk krijgt.
krijgt. Maar
Maar zoal
zoal maakwerk,
maakwerk, dan
dan toch
toch
een ietwat
.maakwerk
rhetorische en al
al te
te opzettelijk
maakwerk van
van een ras-artist, die ook het rhetorische
romantische niet schuwt.
romantische uw.

** ** **

Eenmaal Camoës beschreven hebbend,
van
hebbend, heeft Slauerhoff afscheid van
25)
bem
In hem
hem nam
nam hij
hij 25) afscheid
afscheid van
van het
het verleden
verleden om
om te wilhem genomen. In
), alléén
26),
alléén en
en zonder
zonder herinnering.
herinnering. Dit
len leven
;len
leven „het
"het leven
leven op
opaarde"
aarde" 28
hij in
in China,
China, „bij
"bij de
de oudste
oudste wijsheid,
wijsheid, de
deverhevenste
verhevenstenatuur
natuur
leven
vindt hij
leven vindt
..en
het land
land dat
dat altijd
altijd ongerept
ongerept isis gebleven,
gebleven,niet
niet
,en het zuiverste genot", in het
,afweert,
maar duldt;
duldt: daar één
één der
der nimmer
nimmer bewusten
bewusten van
van de
demillioenen
millioenen
afweert, maar
te zijn
zijn is
is zijn
zijn „geluk";
"geluk": of als
als dat
datonbereikbaar
onbereikbaar is,
een die
die alles
alles weet,
weet.
is, een
27 ) •
,alles
toch voortleeft
voortleeft 27)
alles achter
achter zich
zich heeft en toch
4

Wat inin„Laatste
"LaatsteVerschijning
Verschijning van
vanCamoës"
Camoës" terloops
terloops genoemd
genoemd
werd 28),
28 ), fungeerde
werd
fungeerde als
als titel
titel voor
voor zijn
zijn volgende
volgende roman
roman „Het
"Het leven
levenop
op
,aarde"
die hij
hij in
in Tanger
Tanger schreef.
schreef. De
Dehoofdpersoon
hoofdpersoon van
van dit
dit in
in
aarde" (1934), die
29)
gaat aan
aan de
deChinese
Chinese kust
kust aan
aan land,
land,
de ik-vorm
ik-vorm geschreven
geschreven werk
werk 29) gaat
besloten de
de Europese
Europese beschaving
beschaving en
en het
het verleden
verleden achter
achter zich
zich tetelaten.
laten.
Via Amoy
Amoy komt
komt hij
hij in
in Tai
TaiHai,
Hai,waar
waarhij
hijeen
eenrijk
rijkkoopman
koopman ontmoet
ontmoet die
die
hem
chartert voor
grote tocht naar
naar Tsjong King
King in
in het
hetChinese
Chinese
hem chartert
voor een
een grote
de tocht
tocht naar
naar het
het binnenland
binnenland en Tsjong
Tsjong
binnenland.
binnenland. Amoy,
Amoy, Tai
Tai Hai, de
King waar
hij met
met zijn
zijn gezellen gevangen
gevangen genomen
genomen wordt,
wordt, geven
geven de
de
waar hij
auteur
zijn hoofdpersoon
hoofdpersoon de meest
meest verscheiden
verscheiden avontuavontuauteur de gelegenheid zijn
ren te doen beleven.
beleven. Geannonceerd
Geannonceerd als
als een
eenvastberadene
vastberadenedie
dieeen
eengroter
groter
lot tegemoet gaat,
gaat, al
al heeft
heeftzijn
zijnuiterlijk
uiterlijk daar
daar weinig
weinig van
vanweg
weg 30)
kort
3°) -kort
vaak met
met het
het
daarop
daarop echter
echter gerangschikt
gerangschiktonder
onderde
de zwaksten
zwaksten die
die zo vaak
zwaarste lot belast
belast worden
worden 31),
- beleeft Cameron
Cameron de
de „guurste
"guurste lotge31 ), ---vallen", belandt hij
hij telkens
telkens opnieuw
opnieuwin
inde
debarre
barreonherbergzame
onherbergzameoorden
oorden
.der
de bevalligheid
bevalligheid en
enblijven
blijveninin
,der aarde,
aarde, mag
mag hij
hij zich
zich nooit verheugen in de
52) . Zijn hoogste
de
liefelijke streken
streken 32).
hoogste geluk
geluk vindt
vindt hij
hij op
op de
deeindeloze
eindeloze
cie liefelijke
tochten
doodse landstreken
landstreken en
en langs
langsverpulverde
verpulverdegrafsteden:
grafsteden:rust
rust
tochten door doodse
en ruimte,
ruimte, en
en nimmer
nimmer eindigende voortbeweging
voortbeweging over
over een
een grenzeloos
grenzeloos
Zie vooral
vooral „Laatste
..Laatste verschijning
verschijning van
vanCamoës".
Camoës".
Aldaar
257.
Aldaar p. 257.
27)
Het verboden
verboden Rijk"
ook t.a.p.
t.a.p. 259.
259. Zijn
Zijn
27) ..„Het
Rijk"ininVerz.
Verz. Werk,
Werk, Proza
Proza 11.
II, 251~2.
251-2. Vgl. ook
de Chinese
Chinese lyrici
lyrici die
die hij
hij leerde
leerde kennen
kennen in
in de
de
visie op
op China
China dankt
dankt Slauerhoff
Slauerhoff aan de
bloemlezingen
en Toussaint
Toussaint en
en de
deprozaklassieken
prozakJassieken in
in die
die
bloemlezingenen
en vertalil'lgel'l
vertalingenvan
van Waley
Waley en
van Legge
Legge en
en Wilhelm;
WilheJm: vgl.
vgl. A.
A.Helman,
HeJman. t.a.p.
t.a.p. VIII.
VIII.
28)
257.
28) T.a.p. 257.
29)
ik~figuur draagt
draagt de
desprekende
sprekendenaam
naamCameron!
Cameron!
29) De ik-figuur
30)
Levenqp
:aarde",, 1934,
1934, 21.
21.
sO .;Het
, Het Leven
.op :aarde"
31)
31) Ibidem.
Ibidem, 24.
32)
32) Ib.
Ib. 250.
25)
25)
26)
26)

)
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33).
Dekamelen
kamelenzijn
zijn hem
hem zinnebeeld
zinnebeeld van
van rust
rust en
enbeheersing,
beheersing, en
en
). De
land 33
een zwaarte
zwaarte die
die hen
henveilig
veiligtegen
tegendedeaarde
aardedrukt,
drukt,waarop
waarop
hun bulten als een
). Komt
zij bovendien
bovendien met
met hun
hun poten
potenonwrikbaar
onwrikbaar stonden
stonden 34
34).
Komt hij
hij met
met
zij
aanraking, dan betekent dit:
dit: leven in de
de buurt
buurt van de volkovolkoanderen in aanraking,
ondergang, nooit wezenlijk
wezenlijk worden
opgenomen en steeds
steeds op
op het
het
men ondergang,
worden opgenomen
) . Vandaar zijn
armzalige zelf worden
worden aangewezen
aangewezen 35
35).
zijn conclusie:
conclusie: niet
niet
armzalige
meer met
met de mensen
mensen samenwonen,
samenwonen, wel leven
leven op
op de
deaarde,
aarde,maar
maar dan
dan
meer
alléén.
allëén.
merkwaardige epiloog
epiloog heeft
heeft hij
hij deze
dezeovertuiging
overtuigingfundamenteel
fundamenteel
In de merkwaardige
hij na
na de
de „ramp"
"ramp" die over Tsjong King
King kwam,
kwam, de
de
uitgediept. Wanneer hij
ontkomen is, wenkt
wenkt hem
hem het
het Land
Land der
der Sneeuw.
Sneeuw. Hij
Hij betreedt
betreedt dit
dit
stad ontkomen
niet, maar
maar belandt eerst in
in het
het „westelijk
"westelijk paradijs",
paradijs", het
het land
land van
van
echter niet,
papavers, waar
waar de
de opium
opium hem
hem naamloos
naamloos en
en gedachtenloos
gedachtenloos maakt,
maakt,
de papavers,
ervaringen en
en herinneringen.
herinneringen. Terwijl
Terwijlzijn
zijn geestkracht
geestkrachthem
hembegebegezonder ervaringen
heeft, geniet
geniet hij
hij nog
nog een
een poos
poos het
het leven.
leven. Maar
Maartenslotte
tenslotte roept
roept het
het
ven heeft,
van de
de overkant,
overkant, en
enverdwijnt
verdwijnt het
hetwestelijk
westelijkparadijs.
paradijs. De
Demonnik
monnik
leven van
Wan Tsjen
Tsjenwijst
wijsthem
hem dan
dan de
deandere
anderemogelijkheden:
mogelijkheden: leven in de
de momoWan
óf leven
leven in
in het
het Land
Land der
der Sneeuw,
Sneeuw,dat
datisishet
hetgeestelijk
geestelijk rijk
rijk
derne wereld, 6f
met zijn verschillende stadia van ascetisch en mystiek leven, het rijkmetzijnvrschldanetischmyklvn,etrij
"de hevigste
hevigsteen
enverbitterdste
verbitterdstestrijd
strijd zonder
zonderwapenstilstand"
wapenstilstand"wordt
wordt
waar „de
gevoerd tegen de
de demonen
demonen 36)
36).. Hij is thans
thans bereid
bereid hier
hier binnen
binnen te
te gaan.
gaan.
Maar Wan
Wan Tsjen
Tsjen verklaart,
verklaart, dat
dat hij
hij niet
niet sterk
sterk genoeg
genoeg is
is om
om er
er alleen
alleen
Maar
door
gaan, „de
"de gewone
gewone krijgers
krijgers van
van het
het geestenleger
geestenleger ginds
ginds kun
kun je
je
door te gaan,
niet eens
eens weerstaan.
weerstaan. Dit
Diteischt
eischtalaljarenlange
jarenlangegebedsoefening"
gebedsoefening" 37).
37
nog niet
Maar zelfs
zelfs wanneer
wanneer hij
hij de
de laatste
laatstemogelijkheid
mogelijkheid neemt,
neemt, blijft
blijft hij
hij „verlan"verlan3S ) . Nergens
gen"
naar Wan
Wan Tsjeng
Tsjeng als
alszijn
zijn„laatste
..laatstemetgezel"
metgezel" 38).
op
gen" naar
Nergens op
aarde wordt „zoo'n
"zoo'n boeiende strijd gevoerd en de leegte
leegte van
van het
het bestaan
bestaan
zoo diep
diep vergeten,
vergeten, zoo
zoo dicht
dicht bevolkt"
bevolkt" 39).
het hiervoor
hiervoor echter
echter „te
"te
39 ) . Nu het
laat"
kan hij
hij niet
niet anders
anders dan
dan voortleven
voortleven in
in -- en
is de
de derde
derde
laat" is, kan
en dat is
„het rijk
van het
het midden";
dat is
is niet de
mogelijkheid -- "het
rijk van
midden"; dat
de gewone
gewone bebevolkte
"Europese" wereld
ook niet
niet het
hetgeestelijk
geestelijk
volkte „Europese"
wereld daar
daar beneden,
beneden, het
het is ook
rijk
mystiek waarnaar zijn hoogste verlangen
verlangen gaat,
gaat, het
hetisis
rijk van
van ascese en mystiek
een „Chinees"
"Chinees" gedacht
gedachtmiddenrijk
middenrijk Ø)
4Q) ( ("midden"
tusseneen
eenburgerlijk
burgerlijk
„midden" tussen
)

Ib.
Ib. 112.
Ib.
128.
Ib. 128.
Ib.
Ib. 128.
Ib.
Ib. 260-1.
Ib.
261.
Ib. 261.
Ib.
Ib. 263.
39)
261-2.
39) Ib. 261-2.
40)
dan niet
niet te
te omschrijven
omschrijven met
met „de
"de bedwelmingsvreugden
bedwelmingsvreugden van
een oriënoriën49 Maar
Maar dan
van een
taalsch
bloemenparadijs", zoals
Slauerhoff's Verz.
Verz.
taalsch bloemenparadijs",
zoalsHelman
Helmandoet
doetin
in zijn
zijn Inleiding
Inleiding op
op Slauerhoffs
Werken IV
IV p.
p. XIV;
XIV;dit
dit„Westelijke
"Westelijkeparadijs",
paradijs",het.opiumland,
verlaat hij
hij uitdrukkelijk
uitdrukkelijk
bet ,opiumland, verlaat
Lev,en op Aarde".
in
epiloog van
van „Het
"Het Levers
in de epiloog
22
33)
33)
34)
34)
35)
35)
36)
36)
37)
37)
38)
38)
)
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bedrijvig
een zuiver
zuiververgeestelijkt
vergeestelijkt mystiek
mystiek
bedrijvig georganiseerd
georganiseerd Europa
Europa en een
rijk?).
maar één zin: zich
zich bevrijden
bevrijden uit de
de samensamen~
rijk?) .Daar
Daarheeft
heeft het
het leven maar
zwering
afstamming en
en verwekt
verwekt worden
worden tot
tot
zwering van afstamming
en belagende geesten, en
„de smalle rust van een
"de
een eigen
eigenbestaan";.
bestaan": hij
hij vindt geen
geen andere
andere zin
zin voor
voor
zijn "leven
„leven op aarde"
.- rondtrekkend
naam~
zijn
aarde" dan
dan zichzelf —
rondtrekkend als
als vergeten naamlaze zwerver, zonder aan het leven
loze
leven der
deranderen
anderen wezenlijk
wezenlijkdeel
deeltetenemen.
nemen.
Slechts
met de hoop
hoop om,
om, op
op mars
mars door
door de
de bergen
bergen of
ofdrijvend
drijvend op
op een
een
Slechts met
rivier, te
te sterven
sterven "in
„in de
de vaart"
vaart" en
en dan
dan toch
toch nog
nog het land
land van
van Wan
Wan
rivier,
Ts j ingtetebereiken
bereiken"om
„omdaar
daarde
de strijd
strijdvoort
voort te
te zetten
zetten van hem
Tsjing
hem die niet
niet
kan
kommer~ en vormloos
vormloos bestaan van de ware
kan sterven noch deelen het kommer41) .
onsterfelijken" 41).

5
Wij herinnerden
herinnerden er aan hoe
hoe auteurs
auteurs van
van twee
twee decennia
decennia ( (generaties
generaties
naelkaar
elkaarherdacht
herdachthebben.
hebben.Klaarblijkelijk
Klaarblijkelijkspreekt
spreekthij
hij
ook) Slauerhoff
Slauerhoffna
ook de na hem
hem gekomenen
gekomenen sterk aan.
aan. Hij doet
doet dit
dit ondanks
ondanks de
de zwakke
zwakke
zijden in zijn
zijn oeuvre
oeuvre die
die niet
niet moeilijk
moeilijk vallen aan
aan te
te wijzen.
Voor wat
wat zijn
zijn dichtkunst
dichtkunst betreft,
betreft, heeft hij
hij met
met name
name Samain,
Samain, VerVer~
laine,
Corbière, Laforgue,
Poe, GorGor~
laine, Corbière,
Laforgue, Rimbaud,
Rimbaud,Villiers
Villiers de
de l'Isle Adam, Poe,
ter, Boutens,
Boutens, Leopold,
Leopold, A. Roland
Roland Holst,
Holst, niet
niet het
het minst
minst Rilke,
Rilke, en
en voor
voor
het ironische Pierre Mac Orlan met voorkeur
gelezen, vertaald en nagevoorkeur gelezen.
nage~
De sporen
sporen er
er van
van zijn
zijn in
in zijn
zijn gedichten
gedichten onmiskenbaar.
onmiskenbaar. Men stelt
stelt
volgd. De
dat het
hetwerkelijkheidsgehalte
werkelijkheidsgehalte ininzijn
zijnwerk
werkaanzienlijk
aanzienlijk
bovendien vast dat
bovendien
41) Het
Het Leven
Leven op
op Aarde,
Aarde. 264.
264.
41)
Vermelding verdienen
twee kleine
kleine geschriften
geschriften in
in proza
proza van
vanSlauerhoff,
Slauerhoff, het
het
Vermelding
verdienen nog
nog twee
novelle „De
"Deopstand
opstandvan
vanGuadalajara".
Guadalajara".
toneelstuk „Tan
"Jan Pietersz.
toneelstuk
Pietersz. eoen"
Coen" en
en de novelle
"Jan
is niet
niethet
hetmeest
meestindrukwekkend
indrukwekkend geschrift
geschrift van
van SlauerSlauer~
„TanPietersz.
Pietersz.eoen"
Coen" (1931)
(1931) is
hoff,
hoH, al kan men toegeven dat
dat uit
uit de gegevens
gegevens van
van deze
dezescènes
scèneseen
eeneigenaardig-levend
eigenaardig-levend
beeld van Coen
eoen oprijst,
oprijst, het beeld
beeld van
van „een
"een grote
grote gestalte"
gestalte" die
die "ontstaat
reeks
„ontstaat uit een reeks
van vulgaire
vulgaire bijzonderheden"
bijzonderheden" (Ter
Braak). . Welk
motief Slauerhoff
Slauerhoff bewoog
bewoog dit
dit
van
(Ter Braak)
Welk motief
toneelstuk
te schrijven,
toneelstuk te
schrijven, is uit
uit de
de tekst
tekst niet
nietgeheel
geheelduidelijk;
dUidelijk; het
het zwaartepunt
zwaartepunt ligt
ligt wel
wel
in de
waar Coen
eoen —
- die
die zichzelf
zichzelf ziet
ziet als
als de
de man
man die
die de
destad
stadhield
hieldinin de
de slotscènes
slotscènes waar
benardste
omstandigheden, "die
„die de
de verwildering
benardste omstandigheden.
verwildering der zeden tegenhield,
tegenhield, het
het recht
recht handhandhaafde", maar
nood geweken
geweken isis—
- tegenover
tegenoverzich
zichvindt
vindtzijn
zijnsecretaris
secretaris
haafde",
maar kan
kan gaan
gaan nu de nood
Sara Spex
Spex als
alsonrecht
onrecht wraakt
wraakt en
en Coen
Coen verwijt
verwijt in
inde
devorm
vorm
tuchtiging van Sara
Blaeu die de tuchtiging
wreedheid te
te genieten
genieten „de
"de teederheden
teederheden die
die gij
gij zelfs
zelfsiningedachten
gedachtenniet
niethebt
hebtuitgeuitgevan wreedheid
vierd"; zowel
Coen als
als ininde
deandere
andereofficieren,
officieren,meent
meentBlaeu,
Blaeu,hebben
hebben „alle
"allelusten,
lusten.
vierd";
zowel in Coen
verlangens. intrigues
intrigues zich
samengetrokken op
zij isis het
hetslachtoffer
slachtoffergege~
verlangens,
zich samengetrokken
op deze
deze eene
eene en zij
worden.....".
" .".Met
Metandere
anderewoorden:
woorden: ook
ookCoen
eoendie
diededeverwildering
verwilderingder
derzeden
zedenmeende
meende
worden
aandeze
dezeverwildering
verwilderingtoegegeven:
toegegeven:dededoor
doorhem
hemverordineerde
verordineerde
te houden,
houden, heeft
heeft aan
tegen te
marteling was in
in wezen
wezencamouflage
camouflagevan
vanzijn
zijnverlangen
verlangennaar
naarininzijn
zijnonderbewustzijn
onderbewustzijn
marteling
levende, maar
maar bedwongen
bedwongen tederheden.
tederheden.
"De opstand
opstand van
van Guadalajara"
Guadalajara" (1937)
(1937) isiszijn
zijnlaatste
laatstegeheel
geheelvoltooide
voltooidegeschrift.
geschrift.
„De
is een
een uitvoerige
uitvoerige novelle
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geringer is dan in dat van de door hem nagevolgden, die hij navolgde
omdat eigen vindingskracht te zwak zou zijn. En dan zijn daar nog de
talrijke bezwaren tegen de nonchalance waarmee hij heel het technisch
apparaat waarmee de dichter arbeidt, hanteerde, dit alles voortvloeiend uit zijn gebrek aan „kunstwil", wil om het in zijn soort volledige kunstwerk te scheppen 42 Desondanks: een boeiend, een belangrijk dichter. Vrijwel steeds klinkt, ook als hij navolgt, in Slauerhof f's
werk de onvervangbare stem van „Slauerhoff", en vrijwel altijd ziet
men direct hoe hij als auteur zichzelf „zag", in de werkelijkheid
rondom, in historische lectuur, in de fantasie, e n hoe hij al het andere
vanuit zijn persoonlijkheid zag en in elk geschrift ook zijn persoonlijkheid tot uitdrukking wist te brengen. Het meest direct komen deze tot
uiting in de „stem" waarmee hij spreekt, in het stroeve, kortaangebon) .

dene, in het schijnbaar horten en stoten en dan weer verglijden van zijn
versificatie, in de snelle voortgang van zijn verhaal, dat zich geen tijd
gunt, omdat hij maar zelden kan herhalen het „verweile doch, du bist so
schon" 43 Deze zeer persoonlijke stem is het meest wezenlijke van
Slauerhoffs schijnbaar technisch zo onvolmaakte kunst; hij verleent
aan zijn oeuvre de eenheid boven de afzonderlijke gedichten en prozastukken, en correspondeert nauwkeurig met het wezen van de persoonlijkheid, •-- zintuiglijk uiterst sterk ontwikkeld en in zijn tot het uiterste
ontwikkelde subjectiviteit 44) vrijwel volledig opgesloten, en daardoor
verengd en beperkt in de werking van zijn psychische vermogens: geest
noch wil hebben in deze persoonlijkheid hun ordenende werking kunnen
verrich ten.
) .

42) Uitvoerig P. N. van Eyck, t.a.p. 179-192.
43) Bij zijn zoeken schijnt de mens Slauerhoff zich altijd te haasten, snel voort te
schrijden van het een naar het ander,
wat ook de boeiende verhaaltrant sterk heeft
beïnvloed. Doorgaans verwijlt hij maar korte, soms zeer korte tijd bij één feit, gebeurtenis, episode; snel gaat hij naar de andere over, zodat men soms op één bladzijde een
grote reeks gebeurtenissen verhaald vindt, die als het ware over elkaar struikelen en
heen tuimelen en de indruk geven van een catastrophaal verlopen der gebeurtenissen
in het leven. Helman heeft Slauerhoff's vermogen om onmiddellijk en synthetisch te
zien, „visionnair te weten'', in verband gebracht met zijn voorliefde voor, en beheersing van de ,,kleinere" vormen; zijn geest was te weinig analytisch geaard voor meer
uitvoerige bewerkingen. Zijn beide „romans" vallen dan ook veelal uiteen in vaak
heel verschillende, afzonderlijke episoden, elk met een eigen toon en kleur die slechts
door de losse daden van gelijke persoons- of plaatsnaam verbonden zijn (Inleiding
op Slauerhoff's Verz. Werken IV, p. XI en XII) . Maar dit visionnair weten en
synthetisch zien, dit dichterlijk vermogen` doordrong anderzijds Slauerhoff's proza,
zowel de beste korte verhalen als grote fragmenten uit de twee romans, zodat deze
een sterk atmosferische werking kregen; de werkelijkheid werd met benauwende
suggestiviteit poëtisch getransformeerd, (zoals, in het tegenovergestelde geval, zijn
gedichten tal van elementen uit de proza-wereld bevatten; A. Helman, t.a.p. XX-XXI.
44) Om deze ten top gevoerde subjectiviteit acht Van Eyck hem het meest markante voorbeeld ter demonstratie van zijn stelling dat de jongeren van ± 1920 slechts
een tweede, na-oorlogse groep vormden van de generatie van 1905. T.a.p. 173.
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De Mexicaanse poëzie
door A. DEBLAERE S.J.

EN continent aan de grenzen van een continent: tropische tuin en
dorre woestijn, schroeiend heet en grimmig koud, vol wilde hartstocht en toegewijde geslotenheid, royaal in zijn ellende, schoon en hard,
land van extremen, van mateloosheid in haat en liefde, in genot en verzaking, in zondigheid en mystiek, — zo verschijnt ons Spanje, zijn volk,
zijn cultuur. Een eenheid in veelheid, maar een eenheid van uitersten:
Carthago en Rome, Goten en Joden, de Islam en de Kruistochten, de
stoere middeleeuwen en de uitbundige barok hebben hun stempel gedrukt op de Iberische cultuur en zijn er niet uit weg te denken.
En déze cultuur werd na de ontdekking van de Nieuwe Wereld
overgeplant naar Mexico. In Europa hebben wij ål te weinig belangstelling voor de letterkunde en de poëzie van deze overzeese rijken. Wij
houden ze te gemakkelijk voor „koloniale", dus: tweederangsliteratuur,
of voor te „jong" (en denken: „nalef") , en stellen ze op één lijn met
b.v. de eerste literatuur van de Verenigde Staten. Mexico echter heeft
aan het Spaanse letterkundige patrimonium enkele van zijn zuiverste
schatten geschonken. Zijn poëzie kent geen eerste stamelingen, geen
naïeve heldenepiek, geen middeleeuwen, zelfs geen herinnering aan
de middeleeuwen, en in zover is zij wel van haar moederland ontworteld maar anderzijds is haar eerste bloei reeds een middagbloei.
Eén ogenblik slechts heeft Spanje zich geopend voor de harmonieuze
schoonheden en bevalligheid van het Italiaanse Quattrocento, en dit
was ook het ogenblik van de ontdekking der Nieuwe Wereld en haar
eerste kolonisatie. Met de volgende generatie reeds boog Spanje zich
terug over zijn eigen wezen, in het trotse bewustzijn van eigen aard en
eigen roeping. Doch niet zó Mexico: de dichters voelden er zich niet
alleen de gelijken van hun Spaanse medebroeders, een loot van het
moederland op vreemden bodem, ze voelden er zich ook de gelijken van
de Italianen, ze wisten zich Europeërs en wereldburgers. Zij beschikten
over een taalinstrument dat zijn volledige uitdrukkingskracht had bereikt, over de verfijnde vormen e n beelden van een rijpe cultuur. Zij
hadden hun Spaans temperament medegebracht, met al zijn extremen
en tegenstrijdigheden, en in het ontzaglijke, nieuwe, nog onbenaamde
land, schijnt dit temperament eerst tot zijn uiterste ontlading te komen.
De eenzame overweging van verfijnde geesten, het luciede bewustzijn,
het onuitsprekelijke heimwee, de felle passie, de vertwijfeling en het
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voor een niet of moeilijk Spaans lezend publiek genietbaar. En daarmee
wordt niet alleen een te weinig gekende literatuur, maar tevens een diep
van het christendom en de christelijke waarden doordrongen cultuur
voor ruimer kringen opengesteld. Want zelfs de zangen van vertwijfeling, negatie en verworpenheid der latere Mexicaanse dichters zijn niet
denkbaar zonder de religieuze achtergrond van een eeuwenlang diepbeleef d katholicisme.
Het was een Mexicaans Augustijn, Miguel de Guevara (1585?1646 ) , missionaris bij de Azteken, die aan de Spaanse en de wereldletterkunde enkele van haar zuiverste religieuze gedichten schonk,
waaronder het lang aan Teresa van Avila toegeschreven sonnet No me
mueve, mi Dios:
Mij beweegt niet, mijn God, om u te beminnen
de hemel die gij mij hebt beloofd;
noch beweegt mij de zo gevreesde hel
om op te houden u te beledigen.
Gij beweegt mij, Heer; mij beweegt het zien
van u, genageld op een kruis en ontvleesd,
mij beweegt het zien van uw lichaam zo vol wonden;
mij bewegen uw vernedering en uw dood.
Mij beweegt, tenslotte, uw liefde, op zulke wijze
dat ook al was er geen hemel, ik u beminnen zou,
en ook al was er geen hel, ik u vrezen zou.
Niets hoeft gij mij te geven opdat ik u beminne;
want ook al hoopte ik niet wat ik hoop,
evenzeer als ik u liefheb had ik u nog lief.
No me mueve, mi Dios, para quererte,
el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tu me mueves, Senor; muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, en tal manera
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No tienes que me dar porque te quiera;
porque aunque cuanto espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

tragische verschijning in Spanje's
Zou een figuur als Alarcon
grootste glanstijd, die sterk het Franse theater o.a. van Corneille befit-
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vloedde — denkbaar zijn in de Spaanse cultuur zonder zijn „mexicanisme", waaraan thans meerdere studies werden gewijd?
Het is hier niet de plaats om een volledig beeld van de ontwikkeling
der Mexicaanse poëzie te schetsen of een reeks namen van de voornaamste dichters te geven. Maar tussen de overvloedige weelde van de
barokliteratuur, tussen overladen Gongorisme en streng Herrerisme,
verschijnt de vroeg-gestorven Juana de Asbaje (1651-1695) als één
van de meest fascinerende figuren, niet alleen van de Spaans-Amerikaanse gemeenschap, maar van haar tijd. Geboren in een dorpje aan de
voet van de Popocatepetl, was het haar ook in Mexico mogelijk een
„wonderkind" van geleerdheid te worden. Zeer jong nog is zij hofdame
van de Vice-Koningin. Maar achttien jaar oud, het wereldse leven moe,
wordt zij zuster Juana Inés de la Cruz. In haar cel — terzelfdertijd
bibliotheek, muziekkamer en laboratorium — leidt zij een intens intellectueel en gevoelsleven. Van haar sterke persoonlijkheid gaat een grote
straling uit: zij wordt even heftig bewonderd als becritiseerd. De bisschop van Puebla vraagt haar, te verzaken aan de wereldsheid van haar
intellectuele activiteit; zij antwoordt fier met een beroemde brief over de
rechten van de vrouw op cultuur. Maar kort daarna ondertekent zij met
haar bloed een geloofsbelijdenis, en verzaakt aan haar boeken, kunst en

wetenschap. Twee jaar later sterft zij tijdens een epidemie, in de dienst
van haar medezusters.
Onder haar poëzie, die wel eens de barokke stijl van haar tijdgenoten
nabootst, zijn er gedichten van een moderne, onverbiddelijke zelfanalyse, een acuut besef van de menselijke illusies en vergankelijkheid,
uitgedrukt met een originaliteit van beeld en scherpte van gedachte, die
wij eerst in de eeuw van een Baudelaire zouden verwachten. In één van
haar sonnetten, „Aan de Hoop", spreekt zij deze toe als een „langdurige ziekte": Diuturna en f ermedad de la esperanza ... .
Een gedicht over de menselijke liefde en haar illusies besluit zij:
In mijn blinde gedroom
mij wiegend in de waan,
roep ik om de ontgoocheling
maar hoop haar te ontgaan.
En mi ciego devaneo
bien hallada con mi engano
solicito el desengano
y no encontrarlo deseo

... .

De XIXe eeuw betekent voor Mexico burgerkrijg en onafhankelijkheidsoorlog. De dichters zijn strijders en romantische dromers; maar
het liberalisme brengt geen echte, diepe poëzie voort: de mensen zijn te
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de dertiger jaren. Vervolgens beperken we ons tot het meest wezenlijke
in Greene's obsessie. Een obsessie beïnvloedt de gehele visie van de
mens en zijn houding tegenover alles en allen buiten hem; dit is onvermijdelijk. Ze vertoont bij gevolg een verscheidenheid van facetten.
Deze bespreken of zelfs maar vermelden kunnen we hier niet.
Wanneer Greene spreekt over boeken die hem als jongen het meest
beïnvloed hebben, vermeldt hij een patroon dat hem toen reeds werd
meegegeven: het is het kwaad dat over deze wereld schrijdt, zoals het
goede dit nooit kan. Hij voegt er aan toe dat de godsdienst dit gegeven
later in andere termen zou verklaren, maar het patroon was er reeds
voor de jongen, en het patroon bleef. In de rijpe Greene is dit kwade
steeds het kwaad in deze mens; we denken onmiddellijk aan de whisky
priest, Scobie, aan Sarah Miles en Bendrix die rustig besluiten God uit
hun liefdesaffaire te elimineren; aan andere karakters ook, waarin het
kwaad onder velerlei vorm of brutaal of als bron van veel verdriet het
leven schijnt te domineren. Dat men Greene het verwijt maakt dat hij
geen andere personen weet te scheppen dan die in de greep van het
kwaad zitten, bewijst afdoende welke grote rol de kwade mens in zij a
romans speelt. Dit verwijt gaat vaak hand in hand met een beschuldiging dat Greene een uitgesproken sympathie aan de dag legt, en opwekt voor de kwade mens. Dat hij dit doet, is overduidelijk; en om de
beschuldiging bekreunt Greene zich allerminst. Het is voor hem bewijs
dat hij als „novelist" in tenminste een zeer wezenlijk opzicht geen mislukking is. Waar een novelist toch, zo schrijft hij, faalt in sympathie
tegenover zijn karakters, daar faalt hij als scheppende kunstenaar; de
een daad
scheppingsdaad zelf brengt mee sympathie; scheppen toch
van liefde. Greene is zich ook heel goed bewust dat deze onontbeerlijke
sympathie met de kwade mens geïnterpreteerd zal worden als, en vaak
ook de schijn heeft van, kilheid tegenover de goede mens, een zeker
verraad tegenover de brave volhardende christen, en vooral tekort aan
loyaliteit tegenover de Kerk. Zijn antwoord hierop is een uitdagend:
„disloyalty is our privilege". Immers anders ware de novelist steeds
gedwongen zich in zijn sympathie te laten leiden door loyaliteit tegenover een groep; anders gezegd, de novelist moet vrij kunnen ronddolen
in de geest van hen die het niet met hem eens zijn; en dit met grote
sympathie omdat het zijn scheppingen zijn. Hij moet schrijven vanuit
het witte hokje maar ook vanuit het zwarte hokje van het schaakbord.
Zo niet, dan is er weinig verschil tussen een communistisch novelist en
een katholiek: beide onvrij en gebonden, en beide meer propagandist
dan romanschrijver. Een en ander wordt door Greene geïllustreerd met
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Shakespeare's Macbeth; hij noemt het een daad van rechtvaardigheid
dat Shakespeare door de bron open te leggen van Macbeth's eerzucht,
de toeschouwer of lezer de mogelijkheid liet tot sympathie voor een
koningsmoordenaar.
Sympathie nu met de boze mens is onmogelijk, of zo mogelijk onverantwoord, indien het kwade geïsoleerd wordt of indien het kwade of de
kwade daad geïdentificeerd gaat worden met de persoon zelf. Geïsoleerd kwaad is een abstractie en kan als zodanig enkel afkeer ver,dienen. Kwaad geïdentificeerd met de gehele mens is een miskennen
van de feitelijkheid. Iedere mens is per slot van rekening „sine and
virtues"; geen mens drukt zich volledig en voor goed uit in zijn boze
daad. Dit houdt in dat Greene zijn aandacht nooit zal kunnen concentreren op het kwaad in deze mens, maar steeds de boze, juister de zondige mens zal beschouwen niet zoals hij handelt, maar zoals hij is. Dit
betekent weer dat hij bij de boze daad zal doordringen tot de „source
of the action", dat hij steeds zal trachten te bereiken „the heart of the
matter". Indien men alle feiten kent, zo zegt Scobie, dan is daar steeds
de mogelijkheid tot medelijden, en daarmede tot sympathie. Dit niet
omdat het „tout savoir" zou leiden tot een „tout pardonner"; Greene
slaat nooit aan het vergeven, noch zoals we zullen zien, aan het kleineren van het kwaad. Enkel hierom: indien we alle feiten kennen, dan
zijn er maar heel weinig mensen zwart, nog veel minder wit ( „goodness
only once found a perfect incarnation"! ) de mens is vooral grijs.
Dit betekent allerminst dat voor Greene zwart niet zwart zou zijn,
dat de zonde niet zo erg is; geen omstandigheden maken wat zwart is
grijs. Zwart is zwart, en in zijn grote romans speelt hij nooit milieu,
opvoeding, erfelijke belasting e.d, uit om het kwaad verklaarbaar te
maken, laat staan te vergoelijken. Van zichzelf getuigt de whisky priest
dat zelfs in de allermoeilijkste omstandigheden waarin hij verkeert een
beetje zelfbeheersing hem een heilige had kunnen maken. Scobie vindt
het vanzelf sprekend dat hij de beker moet drinken, en deze bevat ook
de bekoring tot het kwaad. Maar zwart is slechts zelden de kleur van
de gehele mens; naast het zwart is daar het wit; we mogen zelfs iets
verder gaan: in het zwart is daar het wit, zodat grijs domineert. We
zijn ons wel bewust dat dit verkeerd geïnterpreteerd kan worden en
dat we hiermede de schijn wekken het zwart toch te vervagen tot grijs,
en
het kwade tot het minder kwade. We bedoelen enkel te zeggen
dat de mens zo één is dat
we menen dat dit Greene's houding is
zelfs in het werkelijk kwade het deugdzame toch ook nog werkt. Naast
het kwade is er dan ook bijna steeds het goede, naast de zonde de
deugd. Zeer karakteristiek is dit wit voornamelijk de allerchristelijkste
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Explanation, dat o.i. tot het allerbeste behoort wat in dit genre ooit
verschenen is. De inhoud is niet anders dan kwaad door Satan knap
georganiseerd maar door God niet alleen verijdeld maar omgevormd tot
een goed.
Satan is volgens Greene „The Enemy"; voor alles God's vijand.
Wie zondaar zegt, zegt Satan, maar zegt ook God; en iedere lezer weet
welk een belangrijke rol God in Greene's boeken speelt. Men heeft hem
verweten dat zijn God, om zo te zeggen, weinig gecastigeerd is. Er zijn
vele harde gezegden waaraan men zich ergert. Er ligt iets godslaster
lijks in Scobie's verbijstering wanneer het kind na zes weken in open
zee aan land wordt gebracht om daar te sterven: hoe dit te rijmen met
God's goedheid. The End of the A f f air bevat zelfs hele passages die
getuigen van een onomwonden bitterheid, bijna haat, tegen God. Er
kan o.i. geen twijfel zijn dat deze met opzet wat aangedikte zegswijzen
de rechtstreekse uitdrukking zijn van Greene's afschuw voor iedere
voorstelling Gods naar menselijke maat. God is ongrijpbaar. Wil men
Hem doen passen in het frame van menselijke opvattingen, dan redu,ceert men Hem tot menselijke proporties, en daarmede vernietigt men
Hem. Greene wil hebben dat we ons zouden realiseren dat „we do not
know a thing about the mercy of God" die van een enorme vreemdheid
is; en hetzelfde geldt van Gods overige eigenschappen. Te sterven voor
wat nobel is en mooi, als b.v. gezin of vaderland, dat kan de mens. Maar
het gaat eigenlijk ons begrip te boven hoe iemand kan sterven „for the
halfhearted and the corrupt"; daar is een God voor nodig. We weten
niet wat het zeggen wil dat God zo wanhopig veel van de mens houdt.
Het brengt verbijsterende moeilijkheden met zich mee: en Greene zegt
deze uit. Alleen zelfvoldaanheid en bekrompenheid of bloed-arm christen-zijn nemen aanstoot.
God is dus de ongrijpbaar grote, de Heer van alles, voor wie de mens
zich zo klein weet dat hij als verpletterd staat. Hoe zondig de mens dan
ook moge zijn, de mogelijkheid tot groter sympathie is gegeven indien
deze afstand tussen God en mens door de zondaar beleefd wordt. De
mens is dan zulk een stakkerd. Maar dergelijke visie op God is eenzijdig, en God is voor Greene's karakters niet alleen de eindeloos Verhevene, Hij is ook de God wiens naam Liefde is. Maar deze Godsliefde
betekent niet sentimentaliteit, gevoelens, zoete, sterk egoistisch gekleurde devotie of vertroosting. Dat God van de mens houdt is iets ontstellends. De whisky priest weet dit en hij zegt ervan dat deze liefde zo
dikwijls op haat lijkt, zoals Gods barmhartigheid vaak zo veel weg heeft
van straf. Hij is er bang van; deze liefde zette een braambos in vlammen, spleet graven open en deed de doden leven: iemand als ik zou
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mijlen weglopen wanneer hij deze liefde in zijn buurt weet. Maar waarom deze vrees? Voor Greene is het duidelijk; en hij geeft het antwoord
der heiligen. Voor wie Gods liefde in volle realiteit ernst is, is er geen
uitweg meer: wanhopige liefde vraagt een antwoord van even geweldige liefde. Totale liefde kan nooit beantwoord worden met gespletenheid van hart. Dit wordt door de hoofdfiguren in The End of the
.A f f air intens beseft, ofschoon we hetzelfde terugvinden in zijn andere
romans. Het is zowel Sarah Miles als Bendix — en men vergete niet
dat Bendix' bekering mogelijk nog meer het hart van het verhaal is dan
die van Sarah Miles — die inzien en toegeven dat er niets van heri
overblijft indien ze eenmaal zich open stellen voor een God die van hen
wanhopig veel houdt. „Where would I be all the time" vraagt Sarah
Miles zich af met verscheurende angst; en in vrees constateert Bendrix:
„I would cease to be Bendrix", als hij ja zal zeggen op een God die
liefde is. Wat hun bekering tegenhoudt en vertraagt is niet halfheid of
egoïsme; het is een verschrikkelijke vrees, de vrees van eigen leven te
verliezen. „I am af raid" zeggen ze beiden, omdat beiden, ieder op eigen
wijze, ervaren hebben dat het enige antwoord heiligheid is.
Hoe hiermede opnieuw de mogelijkheid voor sympathie gegeven is is
wel duidelijk. Niet dat dit het voornaamste zou zijn voor Greene; belangrijker is dat hij hiermede „the heart of the matter" nog meer heeft
bloot gelegd. Het kwaad in deze mens duidt, naast veel zwakheid,
domheid en boosheid, ook op Satan „die zo graag werkt in termen van
vriendschap en vertrouwen" en kwistig is met succes en genot, en op
God, die ook in zijn liefde voor de kleine mens verschrikkelijk kan zijn
en met zijn liefde ook duisternis geeft en veel leed.
De zeer summiere schets die we gaven maakt reeds duidelijk dat er
geen sprake van is dat Greene de zonde zou bagatelliseren; in tegendeel, hij rukt de zonde uit het miserig spelletje dat er vaak mee gespeeld
wordt en geeft haar iets van de proporties van het mysterium iniquitatis.
Men zal ons zeggen dat de doorsnee lezer dit niet uit Greene's grote
romans haalt. Zeer goed mogelijk; maar de doorsnee lezer beseft niet
hoe belangrijk Greene's onderscheid is tussen novel en entertainment.
Hierdoor is zijn instelling bij het lezen reeds verkeerd; geen wonder
indien hij muziek hoort maar de melodie hem ontgaat.
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bepaald station waar dan eindelijk, na een onvermijdelijk lang oponthoud, een trein kan gevormd worden voor de terugreis.
En wat als het rollend materiaal defect is geraakt? Wisselstukken
zullen moeten komen uit het land van herkomst, want de constructie is
dikwijls verschillend. Van daar ook zullen technici moeten meekomen
als voor het herstel specialisten nodig zijn ... .
Wat nog te zeggen van de electrificatie? In West Europa werden
een tiental verschillende systemen van electrische aandrijving toegepast
en ook wat locomotieven betreft heerst er de grootste verscheidenheid.
Zo is het b.v. niet mogelijk de toestellen in België gebouwd in gebruik
te stellen op het geëlectrificeerd net van een ander Europees land .
Vroeger kon tenminste een stoomlocomotief in elk land rijden, daar
overal dezelfde spoorwegbreedte aangenomen was, behalve in Spanje
en Rusland. Men is er dus, wat standaardisering en normalisatie betreft, veeleer op achteruitgegaan!
Alsof dit alles nog niet erg genoeg was, werd de chaotische toestand
van het Europees verkeerswezen nog verslechterd tengevolge van de
oorlogsomstandigheden, de overinvesteringen en de meedogenloze concurrentie.
Het nijpend tekort aan rollend materiaal en aan scheepstonnemaat
deed de mening post vatten dat, gezien enerzijds de schrijnende ellende
in alle pas bevrijde en meer nog in de overwonnen landen en anderzijds
de ontzaglijke economische ontwikkeling die men verwachtte voor de
komende jaren, de behoefte aan transportmiddelen eindeloos zou toenemen.
Bovendien was men nog van mening dat ieder nieuw transportmiddel
..

en iedere verbetering van de infrastructuur automatisch ook nieuw
handelsverkeer zou scheppen. De ondervinding leerde echter spoedig
dat, in de huidige zeer ontwikkelde economie, dit alleen nog waar is
voor voervoermiddelen en wegen die op de meest volmaakte wijze aangepast zijn aan de uiterst gespecialiseerde behoeften van de moderne
mens, zoals autosnelwegen of tankschepen. Ook hier bestaat trouwens
een grens, die gemakkelijk overschreden wordt.
Dergelijke ongemotiveerde uitbreidingen veroorzaken immers spoedig
economisch en sociaal gevaarlijke gevolgen: het aanbod overtreft de
vraag, het rendement vermindert. Gezonde ondernemingen beginnen te
kwijnen, werken met verlies en moeten arbeiders ontslaan. Meer nog,
de staat tracht, door toelagen of op andere wijze, het deficit te dekken
om sociaal-noodzakelijke maar niet renderende ondernemingen in het
leven te houden; schrijft daartoe soms zelfs leningen uit, in strijd met de
gezonde klassieke opvatting van de staatshuishoudkunde die wil dat
alleen voor het financieren van productieve operaties een beroep mag
worden gedaan op de bijdragen van de komende geslachten.
De dubbele illusie waarop we wezen was ook de reden waarom,
zonder enig toezicht, al het vernielde in zijn vroegere staat hersteld

werd of zelfs uitgebreid, terwijl toen juist de gelegenheid gunstig was
om, na grondige studie van de economische werkelijkheid, van de leefbaarheid en van de renderingsvooruitzichten, de infrastructuur zo goed
mogelijk aan te passen aan de sociale en commerciële eisen en gebrui-

356 DE SAMENORDENING VAN 'T EUROPEES VERKEERSWEZEN

ken die door de oorlogsomstandigheden totaal gewijzigd waren, Haveninrichtingen die reeds vóór de oorlog deficitair waren, werden hersteld
zonder dat er één poging gedaan werd om ze door een juiste specialisatie enige kans te geven om winst af te werpen. Ieder land breidde zijn
handelsvloot geweldig uit, speculerend op de momenteel zeer hoge
vrachtprijzen en aanzienlijke behoeften, doch een dergelijke niet-organische en ongebreidelde ontwikkeling leidde spoedig tot opstoppingen
in de havens. Het resultaat was alles behalve bevredigend: de schepen
moesten dagen land in de havens wachten vóór ze konden laden of
lossen, hun turn-round werd er dermate door verminderd, dat men met
een aanzienlijk grotere vloot ternauwernood het vroegere rendement
kon bereiken. Spoorlijnen die sinds lang niet meer konden concurreren
met het wegverkeer, werden weer ingericht om weldra toch afgeschaft
en door autobus-diensten vervangen te worden. Andere werden, na
volledige herbouw, uitgeschakeld door electrische lijnen. Kortom allerlei
bedrijven werden uitgebreid, die daardoor op zware lasten kwamen te
staan en alle aangewezen waren op dezelfde markt die proportioneel
slechts in geringe mate opgevoerd kon worden. In die omstandigheden
werd vanzelfsprekend de concurrentie uiterst scherp, zowel tussen de
verschillende vervoermiddelen onderling als tussen de verschillende
ondernemers.
Vandaar de vele pogingen tot coordinatie van het transportwezen.
Op nationaal plan zoekt men vooral naar een evenwicht tussen de
verschillende vervoerstelsels welke zich in de loop der tijden op goed
geluk af ontwikkeld hebben, zonder zich om de andere, reeds bestaande, te bekommeren.
Op internationaal plan komt het er in de eerste plaats op aan de
verschillende nationale verkeersnetten aan elkaar te passen en te
zorgen voor een zo goed mogelijke aaneensluiting 2 ) .
Ook in dit opzicht valt er nog heel wat te doen. Wij wezen reeds op
de hiatus tussen de verschillende geëlectrificeerde spoorwegnetten. Een
dergelijk verschijnsel doet zich voor bij de binnenwateren ( men denke
slechts aan de stop van Ternaaien) en ook bij wegen komt het voor dat,
bij het overschrijden van een rijksgrens, een ultra-moderne autobaan
uitloopt op iets dat veel gelijkenis vertoont met een karrespoor ... .
Hier moet vooral herinnerd worden aan het feit dat het vervoer een
eminente rol speelt vanuit militair standpunt.
Indien het waar is dat het hedendaagse Europa zwak is, dan is dit
hoofdzakelijk aan zijn verdeeldheid te wijten, daar talloze materiële
belemmeringen een gemeenschappelijk opgevatte verdediging bemoeilijken.
De strategische betekenis van een goed ingericht en perfect aaneengesloten net van verkeersmiddelen hoeft niet meer bewezen te worden.
2 ) Het belang van een goed georganiseerd vervoer in de wereld-economie werd in
dit tijdschrift reeds op treffende wijze aangetoond door Prof. Alb. van Houtte, die
de uitbreiding van het intercontinentaal verkeer en zijn rol in de bevoorrading van
Europa één van de redenen genoemd heeft waarom de pessimistische voorspellingen
van Malthus niet door de feiten bewaarheid werden. Zie „Het voedingsvraagstuk in
de wereld", Streven, Juni 1952, blz. 227.
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Dit heeft men sedert onheuglijke tijden begrepen. Men denke maar aan
de Romeinse heirbanen, wier gezamenlijke lengte 77.000 km bedroeg 3
In het kader van het Atlantisch Pact werden trouwens onmiddellijk
de meest dringende maatregelen getroffen. Daar het van overgroot
belang is dat de geallieerde legers in oorlogstijd op het Elbe- of Rijnfront met bekwame spoed vanuit de Atlantische havens kunnen bevoor
raad worden, zag men gedurende het jaar 1951 in gans West-Europa
een ontzaglijke krachtsinspanning om het wegennet te vervolmaken, en
vooral de wegen die liepen in de richting Oost-West 4 ) .
Hiermede is het vraagstuk natuurlijk slechts gedeeltelijk en voorlopig
opgelost. Het is duidelijk dat een permanente en continentale transportpolitiek ook in dit opzicht welkom zal zijn.
Wanneer men het vraagstuk op Europese schaal beschouwt, gaat het
dus
zowel vanwege economische als militaire belangen --- om harmonisatie, evenzeer als om coördinatie en liberalisatie. Om dit drievoudige doel te bereiken, komt het er in de praktijk op aan de rationalisatie
en integratie zo ver mogelijk door te drijven.
Al de projecten van Europese transportorganisatie die in de laatste
jaren het licht zagen, komen met elkaar overeen zowel wat doelstelling
als wat uitgangspunt betreft. Alleen over de aan te wenden actiemiddelen bestaan er grondige meningsverschillen.
)

—

Vroegere initiatieven
Het zou verkeerd zijn te menen dat de idee van een internationale
regeling van het verkeerswezen recent is.
In feite werden, sinds meer dan een eeuw, allerlei pogingen in het
werk gesteld om, hetzij in het transportwezen in het algemeen hetzij in
één bepaalde tak ervan, de unificering te bevorderen.
Sommige gingen uit van de regeringen, andere waren te danken aan
het privé-initiatief.
Onder deze laatste vermelden we wegens hun grote betekenis: de
Internationale Vereniging der Spoorwegen (UIC) gesticht in 1922,
waarin de meeste Europese en ook enkele andere spoorwegadministraties speciale vraagstukken van spoorwegexploitatie onderzoeken ten
einde ze in gemeenschappelijk overleg op te lossen; vervolgens de Internationale Vereniging voor het Luchtverkeer (IATA) , die de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen van de hele wereld groepeert en die de
laatste tijd in aanzienlijke mate heeft bijgedragen tot bevordering van
de democratisering van het luchtverkeer door verlaging der tarieven.
Sommige privé-organisaties houden zich ook bezig met de algemene
problemen van internationaal vervoer. Zo bestudeerde de Internationale
Kamer van Koophandel op zeer grondige wijze het vraagstuk van de
3) In verband met de tweede wereldoorlog werd, van den beginne af, gewezen op
de voorname rol die de zeeverbindingen speelden, zowel voor Duitsland als voor de
Westerse bondgenoten. Zie Prof. G. Eyskens: „De Economische Oorlog ", Kultuurleven, Antwerpen 1940, blz. 17.
4) Zie Homer Bigrat: „Is NATO ready if Russia rolls?", New-York Herald
Tribune, European Edition, 28 April 1952.
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coördinatie en deed daarover een publicatie verschijnen die als studiedocument een niet te onderschatten waarde heeft 5 ) .
Hier moeten wij ook de aandacht vestigen op de belangrijke activiteit
van een syndicale organisatie, het Internationaal Verbond der Transportarbeiders. In April 1948 heeft dit Verbond een Congres gehouden
te Luxemburg ter bespreking der na-oorlogse verkeersvraagstukken in
Europa. Aan het einde van dit congres werd een besluit aanvaard voor
de oprichting van een Europese Transport-Autoriteit. Deze resolutie
was werkelijk richtinggevend voor de verdere behandeling van deze
problemen.
Ook in de officiële plannen en pogingen tot verwezenlijking ervan
zowel intergouvernementele als parlementaire — zijn twee soorten te
onderscheiden. Sommige hebben speciaal betrekking op één vervoermiddel, andere hebben het geheel van het verkeerswezen op 't oog.
Onder de eerste categorie moeten vooral vermeld worden:
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, ingesteld door het
^-Verdrag van Mainz in 1831 en definitief geregeld door het Verdrag
van Mannheim in 1868. Ze is de oudste nog bestaande vervoerorganisatie. Haar voornaamste bedoeling was het vrije verkeer op de Rijn
door uitschakeling van alle administratieve en materiële belemmeringen;
en de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart ( ICAO) ,
die tot stand kwam tengevolge van het Verdrag van Chicago (7 December 1944) . Deze organisatie heeft in korte jaren geweldig veel
gepresteerd voor de technische ontwikkeling der luchtvaartlijnen en
ijvert eveneens voor het vereenvoudigen der administratieve reglementen welke nog altijd de luchtvaart kortwieken.
In tegenstelling tot deze intergouvernementele organen, wier activiteit slechts één enkele sector bestrijkt, beoogt de Economische Commissie van de UNO voor Europa ( ECE) , welke als onderafdeling een
Comité voor Inlands Vervoer (CTI) oprichtte, het Europese transportwezen in zijn geheel, met uitzondering van het luchtverkeer.
De ECE is in feite een milieu waar afgevaardigden van de verschillende Europese regeringen elkaar ontmoeten om te beraadslagen over
gemeenschappelijke problemen. Zij kan zelf geen beslissingen treffen,
maar alleen een bepaalde oplossing aan de nationale regeringen suggereren en aanbevelen. Het CTI heeft als taak de ECE van advies te
dienen in verkeerskwesties, daaromtrent studiemateriaal te verzamelen
en nuttige inlichtingen in te winnen.
Dit Comité heeft reeds aanzienlijk en waardevol werk geleverd. Het
zou verkeerd zijn dit te onderschatten, zoals men vaak geneigd is te
doen voor alle internationale organisaties. Men kan er niet genoeg de
nadruk op leggen, dat de vereniging van Europa in de eerste plaats een
kwestie is van kennis en voorlichting. Statistieken en grafieken spelen
hierin een even belangrijke rol als rechtsregelen en beslissingen van
politieke aard, want de eerste determineren de tweede en worden erdoor
gepostuleerd. Het is b.v. overduidelijk dat alle plannen van coordinatie
allereerst veronderstellen dat men voor ieder vervoermiddel zo nauw5)

Coordination des Transports,

Parijs, 1951.
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keurig mogelijk de kostprijs kan bepalen. Bij iedere poging tot internationale samenwerking of integratie is gebleken hoezeer het vereist is
dat men, binnen afzienbare tijd, in alle landen op gelijke wijze het
nationaal inkomen en de sociale lasten zal gaan berekenen. Ook dit is
een kwestie van rationalisatie en standaardisatie!
Zeer verdienstelijk was de werkzaamheid van het CTI om dorre
en afschrikkende studievraagstukken nauwkeurig te behandelen, zoals
b.v. de verschillende tarieven en boekhoudkundige systemen. Hetzelfde
Comité hield zich trouwens ook bezig met meer alledaagse kwesties,
vooral met die van de veiligheid, hoewel hierin toch jammerlijke leemten
bleven bestaan 6 ) . Andere, meer grootscheeps opgevatte plannen werden ook wel gevormd. Een project voor een Europees wegennet zag nl.
het licht in 1948.
Men mag besluiten dat de ECE en haar Comité voor Inlands Vervoer belangwekkend werk presteren, van technische eerder dan van
doctrinele aard. Zij lijden echter aan één gebrek: beide intergouvernementele organismen beschikken over geen enkele reële macht. Op een
domein waar het er zo dikwijls op aan komt de knoop door te hakken,
is dit op zijn minst een tekort. Als zuiver adviserende lichamen hebben
ze feitelijk zeer weinig initiatief. Dit is vooral tot uiting gekomen in
juridische kwesties.
Bovendien hebben het statuut en de samenstelling van de ECE, met
al de voordelen die eraan verbonden zijn, toch ook geleid tot een gebrek
aan doctrine, en dit is, in zekere mate, een gebrek tout court.

De Raad van Europa
Deze leemte kon alleen aangevuld worden door een politiek organisme als het Europees parlement van Straatsburg. Daar alleen kon het
vraagstuk van alle kanten worden belicht, mits een vooraanstaande
persoonlijkheid de zaak onbeschroomd wilde aanpakken.
Dit gebeurde inderdaad toen, op 16 Augustus 1950, de Franse afgevaardigde Edouard Bonnefous 7 aan de Raadgevende Vergadering
een resolutie voorstelde, strekkende tot het instellen van een Europese
Transport-Autoriteit die het verkeer in Europa zou regelen en tegelijkertijd, bij eventuele geschillen tussen de Staten, als supra nationaal
scheidsrechter zou optreden.
Dit voorstel werd, volgens de gewone proceduur van de Assemblée,
verzonden naar de Commissie voor Economische Zaken. Deze gelastte
de Belgische afgevaardigde Theo Lef èvre een verslag uit te brengen
voor de Raadgevende Vergadering. Dit geschiedde reeds op 25 Augustus 1950. Het verslag Lefèvre aanvaardde het principe van een Euro)

8 ) Men zal o.m. betreuren dat geen aandacht besteed wordt aan het gevaar, in
hygiënisch opzicht, verbonden aan het varen op vervuilde waterlopen.
7 ) Edouard Bonnefous, lid van de Franse Assemblée Nationale, werd inmiddels
Minister in de cabinetten Edgar Faure en René Mayer. Hij is professor aan de Ecole
des Hautes Etudes Internationales en uitgever, samen met André Siegfried, van de
bekende jaarboeken L'Année Politique. Hij wijdde reeds meerdere gezaghebbende
werken aan de studie van de éénmaking van Europa.
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pese Transport-Organisatie in het kader van de Raad van Europa en
besloot dat het vraagstuk zonder verwijl moest bestudeerd worden. Dit
verslag werd, op 26 Augustus 1950, aangenomen door de Raadgevende
Vergadering die op 23 November daaropvolgend besloot een sub-commissie voor het vervoer te benoemen. Deze sub-commissie stelde een
ontwerpverdrag op, dat door de Heer Bonnefous aan de Assemblée
voorgelegd werd tijdens haar zitting van Mei 1951. Het prees de oprichting aan van een Transport-Gemeenschap die, naar het model van
de Gemeenschap voor Kolen en Staal, vier organen zou omvatten: een
Hoog Gezag, een parlementaire Vergadering, een Raad der Ministers
en een Gerechtshof.
De taak van de Hoge Autoriteit zou hoofdzakelijk bestaan in het
verzekeren van een daadwerkelijk gebruik der bestaande vervoermiddelen, het vermijden van iedere anti-economische concurrentie en het
voorkomen van overbeleggingen. Onder haar bevoegdheid zou vallen
de regeling van alle vormen van transport, behalve het zeevervoer en
het intercontinentale luchtverkeer. In dit kader kreeg de Autoriteit
beslissingsrecht aangaande het internationaal vervoer en aanbevelingsrecht voor nationaal transport.
Bij de opening van het debat over het Bonnefous-plan te Straatsburg
op 11 Mei 1951, kwamen er terstond bezwaren van een Zweeds af gevaardigde. De zitting van Mei 1951 was bovendien gekenmerkt door
een ongewoon absenteïsme. Daarom stelde de Voorzitter een uitstel
van de bespreking voor, waarop de Assemblée het vraagstuk verwees
naar de Novemberzitting. Inmiddels zou echter een zeer gewijzigd plan
uitgewerkt worden door de Nederlandse afgevaardigde van de Kief t,
de huidige Minister van Financiën.
Ook buiten de Raad van Europa verwekte het Bonnefous-plan een
zekere opschudding. In syndicale middens gingen dadelijk stemmen op
om het plan te steunen. In België bepaalden de vakverenigingen hun
houding tijdens een vergadering, op 28 September 1951, van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, aan wie de Minister van Buitenlandse
Zaken verzocht had hem van advies te dienen over de Europese transport-organisatie. De Heer Dereau, in naam van het Algemeen Christelijk Vakverbond, heeft daar de noodzakelijkheid bepleit van een transport-organisatie, wanneer het Schuman-plan was aangenomen. Hij was
ook de mening toegedaan dat er voor een land als België meer voordan nadelen konden verwacht warden uit een transport-pool. Hij betreurde dat de Raad van Europa ondertussen het Bonnefous-plan
scheen op te geven en verklaarde met het nieuwe plan slechts genoegen
te kunnen nemen voor zover men later, desnoods met zeker voorbehoud,
het Bonnefous-plan zou verwezenlijken $ . De Heer Renard verdedigde
dezelfde opvatting in naam van de socialistische syndicaten.
In industriële en commerciële milieu's echter waren de reacties minder
gunstig. Een nieuwe transportorganisatie werd overbodig geacht, daar
er reeds voldoende organen bestaan die zich met deze aangelegenheden
bemoeien. Dit was o.m. de mening van de heer Frédéric Osterrieth,
)

8 ) Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: Verslag der vergadering van 28 September 1951 (GF/51.211) .
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deel dat het te Straatsburg practisch met eenparigheid van stemmen
werd goedgekeurd. Zijn opvatting is misschien niet al te stoutmoedig,
maar toch zeer realistisch, in die zin althans dat het van meet af aan de
meeste bezwaren tegen de vroegere ontwerpen uitschakelt.

De Organisatie van de Luchtvaart
We zeiden reeds dat de heer van de Kieft, tijdens de zitting van het
najaar 1951, aan de Raad van Europa een afzonderlijk plan heeft voorgelegd betreffende de organisatie van het intra-Europese luchtvervoer.
Om dit initiatief te rechtvaardigen vestigde hij de aandacht er op dat
het vliegtuig slechts zelden concurreert met andere vervoermiddelen,
daar het zijn eigen clientèle heeft voor wie snelheid de determinerende
factor is. Anderzijds is de coördinatie van het luchtvervoer een nog
dringender vereiste dan die der andere vervoerstelsels, daar hier iedere
maatschappij concurreert met alle andere en een verdeling der markten
volstrekt noodzakelijk is.
Als oplossing van de moeilijkheden die zich in Europa voordoen,
zowel in verband met de exploitatie van het eigenlijk luchtverkeer als
met de bouw van vliegtuigen, wenst de heer van de Kieft de oprichting
van één enkele Europese Compagnie. De Europese luchtlijnen zouden
hierin gemeenschappelijk geëxploiteerd worden door al de thans bestaande maatschappijen, die evenwel onafhankelijk van elkaar de intercontinentale vluchten zouden uitvoeren. In afwachting echter --- daar
dit doel niet onmiddellijk bereikbaar is --- zouden twee voorlopige oplossingen mogelijk zijn: ofwel het instellen van een internationale vennootschap die tegenover de nationale maatschappijen de rol zou spelen
van bevrachter en haar diensten zou vergoed krijgen op basis van het
aantal afgelegde kilometers; ofwel het oprichten van een Europees
consortium dat de reisroutes, uurroosters en frequenties zou bepalen
voor ieder der aangesloten maatschappijen. Dit voorstel werd door de
Raadgevende Vergadering goedgekeurd op 7 December 1951. In Maart
1953 werd het bestudeerd door het Comité van Ministers, dat besloot
een beroep te doen op de experts van de ICAO voor verder onderzoek.
Begin November hadden voorbereidende besprekingen plaats en in het
voorjaar van 1954 zal een plenaire conferentie gehouden worden.
Hiermede schijnt men reeds een heel eind te zijn gevorderd. Men
mene echter niet dat deze zaak behandeld werd met een snelheid overeenkomstig die der .... vliegtuigen. Want het èerste voorstel van internationalisatie van de burgerluchtvaart werd reeds op 5 Februari 1932
bij de Volkenbond ingediend door André Tardieu, hoofd van de
Franse afvaardiging.

Transportproblemen in de schoot van de E.G.K.S.
Het in werking treden van het Schuman-plan moest zich onvermijdelijk doen gevoelen op transportgebied. Dit werd onmiddellijk ingezien,
en de verschillende Parlementen onderstreepten de noodzakelijkheid
van maatregelen ter ontwikkeling van de nationale vervoermiddelen
voor het einde van de overgangsperiode, vastgesteld bij het verdrag
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van 18 April 1951. Deze overwegingen vormden nl. een essentieel deel
van de motie van de heer Eyskens door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen in Juni 1952, alsook van een resolutie
ingediend door de heer Alfred Coste-Floret bij de Franse Assemblée
Nationale.
In feite werd ook sindsdien door de regeringen met dit nieuwe gegeven rekening gehouden. Laten we er maar even op wijzen, dat de
Franse Spoorwegen reeds in September 1952 speciale treinen in dienst
stelden op de lijn Parijs-Luxemburg, en dat vóór enkele maanden
Minister Segers wees op de voorrang die moest verleend worden aan
de electrificatie van de lijn Brussel-Aarlen, daar het economisch belang
ervan aanzienlijk gestegen was sedert de vestiging van de Hoge Autoriteit in de hoofdstad van het Groot-Hertogdom.
De transport-politiek van de Kolen- en Staalgemeenschap is vastgelegd in artikel 70 van het Verdrag, dat luidt als volgt:
„Erkend wordt, dat de instelling van de gemeenschappelijke markt
noopt tot het toepassen van zodanige vervoertarieven voor kolen en
staal, dat aan verbruikers, die in overeenkomstige omstandigheden
verkeren, overeenkomstige tarieven worden berekend.
Met betrekking tot het vervoer tussen de deelnemende staten zijn
met name verboden discriminaties in vrachtprijzen en vervoersvoorwaarden, van welke aard dan ook, welke zijn gebaseerd op het land van
oorsprong of bestemming van de producten. De opheffing van deze
discriminaties brengt in het bijzonder de verplichting mede om ten
aanzien van het vervoer van kolen en staal, afkomstig uit of bestemd
voor een ander land van de Gemeenschap, de schalen, vrachtprijzen
en tariefbepalingen van welke aard dan ook toe te passen, welke geldig
zijn voor het binnenlandse vervoer van dezelfde producten, wanneer
deze over hetzelfde traject worden vervoerd".
De Hoge Autoriteit wenst de inslag van het vervoer op de prijzen
van kolen en staal te verminderen. Het eerste middel daartoe is het
bepalen van een doorgaand tarief bij internationaal vervoer: de vervoerprijs per kilometer zal voortaan verlaagd worden, niet meer naar verhouding van de weg afgelegd binnen de nationale grenzen, maar naar
verhouding van de totale lengte van de reis.
Men zal dadelijk inzien dat dit meteen problemen stelt welke de
E.G.K.S. niet kan oplossen zonder haar bevoegdheid te buiten te gaan.
Want indien de vervoerprijzen voor kolen en staal verlaagd worden,
dan zal dit onvermijdelijk een
en het betreft ontzaglijke bedragen
weerslag hebben op de andere tarieven.
Ook in verband met de verkeersinvesteringen, ^-- een gebied waar de
E.G.K.S. over verregaande prerogatieven beschikt, — lijkt het wenselijk
dat vraagstukken van dergelijke afmetingen niet uitsluitend beschouwd
worden in functie van de belangen der kolen- en staalnijverheid.
De E.G.K.S. kan veel verwezenlijken in verband met de Europese
transportcoördinatie. Zij kan alleszins de eerste stoot geven op een
terrein waar aarzelingen moeilijk te overwinnen zijn. Haar werking zal
nochtans spoedig moeten gesteund en uitgebreid worden, en dit kan,
onzes inziens, alleen gebeuren door een gespecialiseerde organisatie.
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De Conferentie der Ministers
Dit schijnt wel de overtuiging te zijn van de West-Europese regeringen, die, sinds begin 1953, het probleem resoluut hebben aangepakt.
Op 29, 30 en 31 Januari vergaderden te Parijs de Ministers van Verkeerswezen van de Benelux-landen, West-Duitsland, Frankrijk, Italië,
Oostenrijk en Zwitserland, om, volgens de tern,:n van het officieel
communiqué, „over te gaan tot het onderzoek van de problemen van
concrete aard gesteld door de evolutie van de techniek en van de behoeften, op gebied van het spoorwegverkeer, van het vervoer langs de
weg en van de binnenscheepvaart".
De Ministers verklaarden toen geen nieuw orgaan te willen oprichten. Zij keurden slechts een aantal resoluties goed. Betreffende de
spoorwegen verleenden ze o.m. hun toestemming tot het uitbreiden van
de goederenpool, ingevoerd tussen Duitsland en Frankrijk op 1 Mei
1951. Ook hechtten ze hun goedkeuring aan de pogingen van de spoorwegmaatschappijen om te komen tot een gemeenschappelijke tarievering. Het vastleggen van de meest rationele trajecten voor goederenvervoer werd eveneens aangeprezen, alsmede het principe van een
internationale financiering voor de aankoop van spoorwegmateriaal.
Eén der resoluties getroffen door de Conferentie stelde verder een
reeks internationale autobanen vast waaraan iedere regering voorrang
zou moeten verlenen. Tenslotte werd de noodzakelijkheid erkend van
een gemeenschappelijk programma voor de uitbreiding der waterwegen
van Europese betekenis.
De Conferentie van Januari, — en het plan Lemaire door de Vergadering van de Raad van Europa aangenomen gaven aanleiding tot
twee andere, meer uitgebreide conferenties.
De eerste hiervan werd gehouden in Juni 1953, te Parijs, door de
Europese Organisatie voor Economische Samenwerking. Uitgaande
van een verslag opgemaakt door een Europese delegatie die de organisatie van het transportwezen in de V.S. bestudeerd had, besloot de
Conferentie dat ook ons werelddeel behoefte had aan een bestendig
orgaan met beslissingsrecht bekleed. Toen dan, in October 1.1., de
Ministers van Verkeerswezen van zestien landen, op verzoek van hun
Belgische collega, de heer P. W. Segers, te Brussel vergaderden, was
deze noodzakelijkheid voor ieder van hen duidelijk geworden en ging
men over tot de oprichting van een „Europese Conferentie van de
Ministers van Verkeer", bestaande uit een Raad der Ministers en een
Comité van plaatsvervangers. De Conferentie stelt zich tot doel de
rationele ontwikkeling van het verkeerswezen te bevorderen en de activiteit van de reeds bestaande ter zake bevoegde internationale organismen te coordineren.
De Brusselse Conferentie zelf heeft trouwens een aantal resoluties
gepubliceerd, welke de richting aanduiden waarin, voor meerdere verkeersproblemen, een oplossing dient te worden gezocht. De resoluties
betreffende het vervoer per spoor en langs de baan komen neer op een
veralgemening van de besluiten dienaangaande genomen door de Conferentie van Acht van Januari 1953. Ten opzichte van de binnenvaart
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wordt gewezen op de wenselijkheid van een eenvormig signalisatiestel-sel; ook wordt een lijst bekend gemaakt van grote werken van gemeenschappelijk belang, waarvoor internationale financiering overwogen
wordt.

Besluit
Dat een coöperatie tussen de verschillende vervoermiddelen op
nationale en internationale schaal onmisbaar is, lijdt geen twijfel. Sinds
lang trouwens zijn de gebruikers gewoon te zoeken naar het beste en
goedkoopste vervoer. Een treffend voorbeeld daarvan is het Oostenrijkse goederenvervoer dat, krachtens een accoord van 1948, naar Antwerpen werd gericht: de waren werden per spoor gebracht naar Bregenz aan het Boden Meer, met vrachtwagens overgebracht naar
Straatsburg om aldaar toevertrouwd te worden aan rijnaken. Hetzelfde
verklaart eveneens het huidig succes van de containers.
Om die coöperatie op blijvende wijze te funderen en ook om die te
vergemakkelijken zijn nochtans maatregelen nodig van overheidswege.
Zulks wordt haast niet meer betwist; allerwegen erkent men de noodzakelijkheid van een vervoerspolitiek. Zo wees Professor A. Coppé 9 )
erop, dat in het algemeen structuurhervormingen en maatregelen van
rationalisatie vereist zijn in alle erkende industriebedrijven.
Eén vraag blijft echter onopgelost, ondanks alle pogingen die we
hebben uiteengezet: hoe moet men te w erk gaan om een gezonde samenordening te verwezenlijken op het internationale plan?
Is het voldoende dat de regeringen elkaar op min of meer regelmatige
wijze raadplegen en wellicht na lange onderhandelingen de meest
noodzakelijke beslissingen nemen?
Wij ontkennen niet het nut van dergelijke conferenties, welke telkens
een stap vooruit zijn in de goede richting. Maar wij menen dat de vooruitgang bespoedigd wordt door de instelling van een gespecialiseerd
orgaan. Deze stelling werd door de Conferentie van Januari afgewezen,
maar kort daarna toch aanvaard.
Ook over de inrichting van zulk een gespecialiseerd lichaam kan nog
geredetwist worden.
De thans opgerichte permanente Conferentie kan ongetwijfeld goed
werk leveren wat coördinatie betreft. Het betekent reeds een hele
vooruitgang, wanneer een bestendig internationaal uitvoeringsorgaan
tot stand gekomen is. Wellicht nadert men aldus tot het supranationaal
wetgevend lichaam, dat, naar de verklaringen zelf van verscheidene
delegatie-hoofden der Octoberconferentie, blijft behoren tot het domein
der mogelijkheden. Het wil ons immers voorkomen dat het Bonnefousplan, behoudens zekere (en hoe belangrijke!) aanpassingen, het richtinggevende project zal blijven.
Wat er ook van zij, het probleem van de samenordening van het
Europees verkeerswezen staat in het brandpunt van de belangstelling.
Op zichzelf is dit reeds een verheugend feit, want hier meer nog dan
elders heeft Europa nog veel te doen om zijn eenheid te bevestigen.
9 ) Zie Prof. A. Coppé: Economische Politiek en Levensstandaard, Brugge, 1946,
blz. 6.

WETENSCHAPPELIJKE KRONIEK
KR.ONIEK

Het raadsel van de
de Piltdown
Piltdown-mens
-mens
zijn betekenis
en zijn
door PROF.
PROF. DR ALB.
door
ALB. RAIGNIER
RAIGNIER S.J.
S.J.

E
E

INDE November
November verscheen
verscheen het
het sensationele
sensationele persbericht
persbericht over
vervalsing van
vam
over de
de vervalsing
de
Piltdown-mens. Luisterend
fantasie meer
meer dan
dan naar
naar de
de
de Piltdown-mens.
Luisterendnaar
naarhun
hun vlugge
vlugge fantasie
met titels
titels voor de dag
objectieve gegevens, kwamen
kwamen sommige
sommige krantenredacteurs
krantenredacteurs met
dag alsof
alsof
de ontwikkeling
van de mensheid
mensheid in een
een geheel
geheel nieuw
nieuw licht
licht zou
zoukomen
komentetestaan.
staan. Zij
de
ontwikkeling van
Zij
steunden daarbij op een artikel van een zestal bladzijden door drie vooraanstaande steundarbijoptkelvnzsabdijeorvanstdeEngelse geleerden
geschreven onder
onder de
de titel:
"The solution
solution of
of the
thePiltdown
PiltdownProProEngelse
geleerden geschreven
titel: „The
Het loont
loontwellicht
wellichtdedemoeite
moeitedeze
dezeinderdaad
inderdaadzeer
zeerbelangrijke
belangrijkeontdekking
ontdekking
blem" 11 ).
). Het
even te bespreken
bespreken in het licht van het
het hele
hele Piltdown-vraagstuk
Piltdown-vraagstuk en
en van
van de
de theoretische
theoretische
beschouwingen
conclusies die
die daarmee
daarmee in
in verband
verband worden
wordengebracht.
gebracht.
beschouwingen en
en conclusies

****
* *
De eerste
eerste stukken
stukken van de
de Piltdown-mens
Piltdown-mens werden,
werden, evenals die
die van
van de
de Neanderthaler,
Neanderthaler,
dorenit-vakmd.
door een niet-vakman ontdekt.
Charles
jurist uit
uit Lewes,
Lewes, eert
ee~ plaats
plaats niet
niet ver
ver van
van de
de Engelse
Engelse
Charles Dawson
Dawson was
was een jurist
Brighton. In
In 1908
1908 wandelde
wandelde deze
dezeamateur-geoloog
amateur-geoloog langs
langs
kanaalkust in
buurt van Brighton.
kanaalkust
in de buurt
bij een 'hoeve
hoeve van
dorpje Piltdown
graafschap Sussex, op
op ee
een
een grintweg
grintweg bij
van het
het dorpje
Piltdown in
in het graafschap
n
het riviertje
riviertje de
Ouse, dat
dat bij
bij Newhaven
Newhaven de
dekust
kustbereikt.
bereikt. Dawson
Dawson werd
werd
terras van
terras
van het
de Ouse,
datde
degrintweg
grintwegwas
wasbijgewerkt
bijgewerktmet
metstukken
stukkenbruine
bruinevuursteen
vuursteen
getroffen door het
het feit
feit dat
getroffen
Bij nader
nader onderzoek
onderzoek bleek
bleek deze
deze uit
uit
zo algemeen
algemeen voorkwam
voorkwam in
in die
die omgeving.
omgeving. Bij
die niet zo
goed van
van de
de boerderij.
boerderij.
een
kleine groeve
gehaald te
een kleine
groeve gehaald
te worden,
worden, die
die gelegen
gelegen was
was op
op het goed
De twee ondervraagde werklieden hadden nog niets van fossiele dierresten gemerkt, Detwondrvagkliehdnogtsvafieldrngmkt,
maar beloofden
vervolg bijzonder
bijzonder goed
te letten.
letten. Bij
Bij een
eenvolgend
volgendbezoek
bezoek
maar
beloofden in
in het
het vervolg
goed op te
kreeg Dawson
Dawson reeds
reeds een
eenstuk
stukmenselijk
menselijkwandbeen
wandbeen dat
datonmiddellijk
onmiddellijk opviel
opvieldoor
doorzijn
zijn
kreeg
aan de
dekleine
kleinegroeve
groeveleverden
leverdenechter
echterniets
nietsmeermeerdikte. Verdere
Verdere bezoeken
bezoeken aan
ongewone dikte.
op tot
tot eindelijk
eindelijk in
in 1911
1911 op
op een
een steenhoop
steenhoop aan
aan de
de buitenkant
buitenkant van
van de
de put
put een
eenbrok
brok
op
alles op
op een
eenhoge
hogefossiele
fossieleouderoudervoorhoofdsbeen
werd aangetroffen.
aangetroffen. Ook
Ook hier
hier wees
wees alles
voorhoofdsbeen werd
dom. Nu werd
werd overleg
overleg gepleegd
gepleegd met
met de
debekende
bekende geoloog
geoloogvan
vanhet
hetBritish
BritishMuseum,
Museum,sir
sir
dom.
en inin1912
1912werden
werdensystematische
systematischeopgravingen
opgravingenondernomen.
ondernomen.
Arthur Smith
Smith Woodward, en
Arthur
afvalshopen worden
worden weer
weer enkele
enkele schedelbotjes
schedel bot jes ontdekt,
ontdekt, alsmede
alsmede in
in de
de groeve
groeve
Tussen afvalshopen
door Smith
Smith Woodward
W oodwardeen
eenfragment
fragmentvan
vaneen
eenmenselijk
menselijkachterhoofdsbeen
achterhoofdsbeenen
endoor
door
zelf door
een halve
halve onderkaak
onderkaak (rechtse
(rechtse helft,
helft, met
mettwee
tweekiezen
kiezenerin)
erin).
Beidemaken
makeninin
Dawson een
. Beide
van
vondst wordt
wordt beschreven
beschreven en
en de
de nieuwe
nieuwemens
mensvan
1913 een publicatie klaar waarin de vondst
Piltdown
Piltdown de
de officiële
officiële naam
naam krijgt
krijgt van
van Eoanthropus dawsoni.
dawsoni. 1913
1913 brengt
brengt nog twee
twee
een losse
losse hoektand
hoektand (gevonden
(gevondendoor
doorPater
PaterTeilhard
Teilhard
kleine neusbeentjes
neusbeentjes aan
aan het licht en een
.

.

.

Inhet
het„Bulletin
"Bulletin of
ofthe
theBritish
BritishMuseum
Museum (Natural
(Natura!History)
History),
Geo!ogy", vol. IL
11)) In
, Geology",
3, pag. 141-146,
141-146, verschenen
verschenen op 21
21 November
November 1953.
1953.
nr 3,
,

HET RAADSEL VAN DE PILTDOWN -MENS EN Z'N BETEKENIS 367
de Chardin, die zich later beroemd zou maken door zijn ontdekkingen in China). Ten
slotte worden in 1915 door Dawson, twee mijlen verder, in eenzelfde hoop weggeworpen vuurstenen langs een veld nog een losse kies, een stukje voorhoofdsbeen en een
fragment van een achterhoofdsbeen ontdekt dat zich vrij goed met het achterhoofdsbeen van 1911 tot één geheel laat samenstellen. Deze laatste stukken staan bekend
onder de naam van Piltdown II. Al deze fragmenten vallen op door hun sombere
kleur en hun abnormale dikte (10-12 mm tegen 5-6 mm bij recente schedels). Zij
werden dus beschouwd als toebehorend aan een zeer archaïsch mensentype dat zou
geleefd hebben heel in het begin van het Quartair, enkele honderdduizenden jaren
geleden. Eoanthropus dawsoni, „the first Englishman"!

***
Tot hiertoe is alles normaal; maar bij nader toezien beginnen de moeilijkheden, de
onwaarschijnlijkheden en de verrassingen zich op te stapelen en zullen, naar het woord
van Howells, gedurende veertig jaar de anthropologie met een onstuitbare vloed van
controversen overspoelen. De studie van de gevonden fragmenten bracht aan het licht
dat de schedel van deze Piltdown-mens helemaal niet paste in het kader van hetgeen
men kon verwachten van een voorhistorisch mens met zulk een hoge ouderdom.
Want zie, deze schedel die wel een paar honderdduizend jaar ouder moest zijn dan de
Neanderthaler, zelf weer tijdgenoot of voorloper van de Pithecanthropus met zijn zo
dierlijke snuit, vertoonde zulk , een overeenkomst met de moderne mens, de Homo
sapiens, dat men hem moeilijk hiervan zou kunnen onderscheiden, ware er niet die
typische archaïsche dikte van de schedelbeenderen. Maar tevens had deze zo sapiensuitziende mens een onderkaak die niets menselijks aan zich had; ze scheen veeleer van
een aap (en meer bepaald van een Chimpansé) te zijn. Dat was wel een toppunt en
natuurlijk werd het ook een twistpunt. Daarbij kwam dat er twijfels rezen omtrent de
ouderdomsbepaling van de grintlagen waarin deze merkwaardige resten waren
gevonden.
• En er ontstonden al heel gauw twee kampen onder de geleerden. De enen aanvaardden de eenheid van schedel en onderkaak, hoe onwaarschijnlijk dit ook moge
lijken, op grond van de schijnbaar gezonde omstandigheden der ontdekking. Tegen de

onwaarschijnlijkheid van deze onverwachte associatie stond een in hun ogen' nog
groter onwaarschijnlijkheid. Indien immers de twee stukken van een mens en van ee n
aap waren, dan was het wel een ondenkbaar toeval dat tweemaal achtereen, in 1911
en in 1915, tegelijkertijd en op dezelfde plaats resten vare een ongewoon sapiensschedeldak zouden gevonden worden met resten van een even ongewone Chimpansé- onderkaak (de enige die ooit in Engeland werd gevonden!) . In 1943 spreekt Montan
don van „le Prot'homme de Piltdown" en zegt: „Personne ne conteste l'áge attribué
au gisement. le Pleistocène ancien, de fawon plus précise, le premier interglacaire
Giinz-Minde et probablement au début de cette époque". Hij twijfelt geenszins aan de
echtheid, noch aan de eenheid van schedel en onderkaak.
Het andere kamp hield onverzettelijk vast aan de onverenigbaarheid van beide
stukken, op zuiver theoretische gronden overigens, want niemand kon eens andere
verklaring geven voor de associatie. In datzelfde jaar 1943 schrijft Weidenreich, niet
zonder een grijntje fanatisme, dat de Piltdown-mens „should be erased from the list of
human fossils. It is an artificial combination of fragments of a modern-human with
orang-utang-like mandible and theetb".
Tussen deze beide extreme kampen huizen vele voorzichtige geleerden die meer
zekerheid en vooral meer feiten vragen alvorens zich definitief uit te spreken. Wel
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had de eenheidsthesis sinds 1933 meer aanhangers gekregen naar aanleiding van het
nieuw onderzoek ter plaatse door Weinert, die tot de conclusie kwam dat zowel de
menselijke eigenschappen van de schedelfragmenten, als de aapachtige van de onderkaak fel overdreven waren, en er geen enkele ernstige twijfel kon bestaan over de
samenhorigheid van deze beide stukken. „Das einzige was sich nachweisen lsst", zo
:• schrijft hij, „ist die Zusammengehórigkeit der Schadelstiicke und des Unterkiefers".
En in 1953 uit hij zich nog scherper in dezelfde zin: „Nur Autoren die die Funde
nicht kennen, kinnen behaupten das Mandibulare stamme von einem tertiáren Schim
pansen oder gar (nach Weidenreich) von einem Orang-Utang. Der Unterkiefer ist
sicher hominid" ....
Evenmin als de eenheid vond de ouderdomsbepaling een bevredigende instemming;
werden voor de absolute ouderdom niet getallen als een miljoen jaren (Osborn, 1928),
200.000 (Keith, 1925) , 100.000 (Oakley, 1949) , 50.000 (Oakley, 1953) en ten slotte
10.000 (Anon, 1951) voorgesteld? En met de relatieve ouderdomsbepaling ging het
al niet veel beter. Want de stukken lagen tenslotte zo ondiep dat het niet uitgesloten
was dat zij in de loop der tijden verschoven en in vreemde lagen terechtgekomen
zouden zijn. Daarenboven werd de zaak nog erg bemoeilijkt door het feit dat met de
schedelfragmenten fossielen van zoogdieren werden gevonden waarvan de ene duidelijk tot uitgestorven vormen van het begin van het Quartair behoorden (Mastodon,
Elephas enz.) terwijl de andere, minder verweerd en niet gerold (Bever, Paard,
Eland, Nijlpaard) in een veel latere periode thuis hoorden. Een tussenijstijd, zeker,
maar welke? De tweede (Mindel-Riss) of de derde (Riss-Wurm) ? Op zichzelf was
dit moeilijk uit te maken daar de 25 meter-rivier-terrassen van Zuid-Engeland zowel
resten van de ene als van de andere bevatten, zoals werd aangetoond door Montagu
in 1951. En bij welke van deze zoogdierengroepen hoort nu de Piltdown-mens als tijdgenoot thuis? Een echte puzzle om van te wanhopen! In 1950 kon Zeuner zeer terecht
schrijven „it is extremely improbable that the problem of Piltdownman will ever be
solved". En toch werd het, althans voor een belangrijk deel opgelost!

In 1950 publiceerden Oakley en Hoskins een scheikundige methode waardoor het
Fluorgehalte van fossiele en recente beenderresten kwantitatief en vergelijkend kon
worden bepaald en de „relatieve" ouderdom van deze stukken kon uitgemaakt worden.
Omdat het Fluor zich met de tijd in het beenweefsel opstapelt zal er in een zeer oud
stuk meer aanwezig zijn dan in een jonger. Op Piltdown toegepast werd door deze
methode bewezen dat noch schedel noch onderkaak tijdgenoten kunnen geweest zijn
van de zoogdieren uit het Villafranchien (vroeg Quartair) maar wel van de latere.
Dat was een eerste stap waardoor de mens van Piltdown ongetwijfeld een paar
honderdduizend jaar werd verjongd. Rekening houdend met het feit dat onder de
begeleidfossielen bevers aanwezig waren, moeten we concluderen dat de nederzetting
in een rivier heeft plaats gehad; welnu de Ouse heeft zeker sinds de Wurm-ijstijd
nooit meer de hoogte van haar huidige terras bereikt. Zo wordt het waarschijnlijk
dat Piltdown in de derde tussenijstijd (Riss-Wurm) mag geplaatst worden. Zo wordt
zijn sapiens-achtige schedel al minden uitzonderlijk daar hij nu tijdgenoot van de
Fontéchevade en jonger dan de Swanscombe-schedel is geworden. Hij blijft in elk
,geval ouder dan de typische, zo weinig „sapiens"-achtige Neanderthalers.

Maar nu komt de bom van de laatste onthulling van het British Museum: tanden en
onderkaak werden opzettelijk, doelbewust en zeer vernuftig vervalst.

Door een nauwkeurig onderzoek van de slijtage der tanden konden de auteurs
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aantonen dat zij kunstmatig werden afgeslepen en dat de slijtage daarenboven niet
overeenstemt met de jonge leeftijd (R óntgenologisch bewezen) van het dier waaraan
ze hebben toebehoord. De schijnbare „fossiele" kleur van bruinrood op het beenweefsel van de onderkaak en zwart op de tanden, werd er in een dun laagje opgelegd,
waaronder de substantie volkomen wit gebleven is. Dit is niet het geval met de
schedelfragmenten die tot in de diepte met de bruinrode tint zijn doortrokken, afkomstig van ijzeroxyde uit de bodem, terwijl op de onderkaak de bruinrode kleur niet van
metallische oorsprong is. De analyse van het stikstof-gehalte van de Piltdown-stukken
(volgens de nieuwste methode van Wiseman en Foster) bevestigt dat de onderkaak
en de tanden van een recent dier afkomstig zijn, en tenslotte werd door een verfijnde
Fluormethode hetzelfde resultaat bereikt, zodat er weinig twijfel kan bestaan omtrent
de opzettelijke vervalsing van deze merkwaardige onderkaak 2
En zo is meteen het probleem van de eenheid --- het raadsel van deze ongelooflijk
onthutsende combinatie --- voor goed van de baan. Echter niet de betekenis van de
Piltdownmens (nu dan zonder onderkaak!) voor de vraag van de menselijke afstamming en de plaats van de Neanderthal-mens in deze afstamming.
In het oud Pleistoceen stond Eoanthropus geheel alleen met zijn sapienskenmerken.
Nu hij ettelijke eeuwen verjongd is, staat hij in een veel talrijker gezelschap van
mensenvormen die ofschoon ouder dan de Neanderthaler toch zeer sterk van deze
afwijken en veel meer gelijken op de pas later optredende Homo sapiens. Daar zijn
de Swanscombe, de Steinheim, de Fontéchevade en het feit dat de oudste Neanderthalers zelf dichter bij de sapiens schijnen te staan dan de later komende Neanderthalers 3 ) .
De vraag die nog steeds zonder afdoende antwoord blijft is deze: heeft in Europa,
en wellicht ook elders, een mensheid bestaan die zich heeft ontwikkeld zonder door
het Neanderthalstadium te passeren en die, reeds lang voor het opkomen van deze
laatste, de meeste sapiens-kenmerken had verworven, of moeten we deze zogezegde
Protosapiens-vormen, zoals de Amerikaanse school het doet, slechts als varianten van
de Neanderthaler beschouwen die dan enerzijds uit deze beter bedeelde vormen de
echte sapiens heeft voortgebracht en anderzijds is afgeweken naar de meer gedegenereerde recentere Neanderthaler-vorm zoals wij die kennen door de klassieke diagnose
van Marcellin Boule? Op deze vraag, die door de sapiens-achtige schedelkap van
'

)

Piltdown wordt gesteld zowel als door de even sapiens-achtige en nog oudere Swanscombe schedel alsook door die van Fontéchevade, — op deze vraag geeft de publicatie
van de Engelse geleerden, die wij hier vermeldden, geen antwoord.
2) Er is geen enkele reden om Dawson of Woodward hiervan te verdenken.
3) Men heeft hieronder ook nog andere schedels gerangschikt, zoals die van La
Denise, Costenoldolo, Moulin Quignon, Olmo, Clichy, Grenelle, Ipswich, London,
Galley Hill Kanam Kanjera etc. maar geen van allen hebben een grondige critiek
kunnen overleven, en moeten dus buiten beschouwing blijven.
-
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De roman
van onze radeloze eerlijkheid
door PAUL VAN MEER

E

EN van onze kleinkinderen zal een doctorsthesis schrijven over de schuldvraag in
de literatuur in de 50er jaren. Hij zal daarmee een nauwelijks te beheersen stof
aanpakken, welke voor ons nog wel niet in aanmerking komt voor een proefschrift:
we zitten er zelf nog te gevoelig mee te houden. Want onze wereld loopt vol mensen
van wie men kan zeggen dat zij leven zonder vreugde te vinden in hun geweten".
Aldus begon Heinz Beckmann laatst een boekbespreking in de Rheinischer Merkur.
En zo wilden we ook dit opstel beginnen naar aanleiding van de nieuwe roman van
Ivo Michiels, De Ogenbank 1 ).
Het is een aangrijpend verhaal. Een samenvatting kan er de diepe tragiek niet van
weergeven. Andreas is blind geworden onder de oorlog. Hij heeft het gebruik van
beide ogen verloren en ook alle inwendig licht. Door een ingreep van Dokter Roemer,
die in zijn laboratorium hoornvliezen van doden op bloedplasma bewaart ( „weggesloten in een safe als op een bank": de Ogenbank) , wordt Andreas weer ziende, maar
het is alsof dit ene oog slechts hersteld werd om hem des te pijnlijker de onontwarbare
duisternis in en om hem heen te doen ontdekken. Magda zijn vrouw, die hem in de
drie jaren van zijn blindheid over zijn ontreddering heeft heen willen helpen, verlaat
hem voor Roemer. Heeft hij haar dan verkocht voor zijn oog? Waar ligt dan Andreas'
schuld? Waarom blind? Waarom verlaten? En dan die andere, onbeantwoord opduikende maar nimmer aflatende vraag: van wie is het oog waarmee hij nu weer ziet?
Van een held of van een lafaard? En het wordt een dolend jagen naar het antwoord.
Waar ligt er schuld? Ik weet het niet. Van wie is het oog? Ik weet het niet.
Andreas vlucht: „de radeloze vlucht voor de wanhoop en de onzekerheid, voor de
pijn en de walg en voor alle angsten die als kleverige, afzichtelijke reptielen tegen
zijn benen waren opgekropen" (86). Als reporter reist hij naar Spanje: hij zoekt
vergetelheid, en vindt zijn eigen angst terug in Joaco, slachtoffer als hij van de oorlog
en van een ontmenselijkte gemeenschap. In een zondige liaison met zijn hospita,
Louise, zoekt hij de liefde, die wellicht nog alleen in staat is hem een beetje rust en
veiligheid te geven, maar ook bij haar vindt hij zijn eigen angst terug. Rusteloos
opgejaagd, zoekt hij naar de identiteit van de dode wiens oog hij nu draagt, maar
wanneer hij die gevonden heeft, vindt hij ook in deze terechtgestelde, steeds eender en
steeds anders, de eigen angst terug. Alle mensen zijn broeders in de angst. Zelfs
Magda en Roemer. Alle mensen zijn slachtoffers: van de zinloze omstandigheden en
van hun eigen lafheid. En waar ligt de daad waarmee men zich vrijkoopt van de
lafheid? Is het haat en opstand? Is het het aanvaarden van de angst? („Ligt misschien
daar de sleutel: dat je de rust pas vindt in het aanvaarden van de onrust en d
i) N.V. Uitgeverij P. Vink, Antwerpen-Tilburg, 1953, 235 pp.
-
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Andreas" (227) ; „Steeds weer opnieuw kunnen beginnen" verlangt Andreas, „altijd is
er ergens schuld" besluit Roemer (235) .
Deze gemakkelijke veralgemeningen, die de trieste en vaak nutteloze herhaalbaarheid van alle menselijk denken en doen willen suggereren, ontkleuren opzettelijk de
uitdrukking maar daardoor ook de ervaring. Wanneer verhaal en stijl van een werkelijk innerlijke en concrete noodzaak zijn, dan zijn ze in hun individualiteit zo
exemplair dat ze er ons wel van overtuigen: het is voor iedereen zo en altijd en overal
en steeds opnieuw.

De Ogenbank is knap geschreven, misschien net iets te knap. Het is vernuftig
gecomponeerd, misschien net iets te vernuftig. Het vele verscheidene past harmonisch
in de bouw, filmische procédé's als flash back, iiberblendung en dgl. zijn daartoe
handig aangewend. Maar ook in de compositie is niet alles vereist door inwendige
noodzaak, Feilen lijken ons dan: de toevalligheid van de ontmoeting van Andreas met
de herbergier, die de dode blijkt te kennen; maar vooral de „happy ending" dubbele
dood van Magda en Louise. Deze dubbele dood is wel niet gezocht en is voorbereid,
zeker: bijna feilloos. Maar ons bezwaar grijpt dieper dan de uitwendige bouw naar de
innerlijk noodzakelijke en bevrijdende groei van het verhaal. En dit blijft door deze
ontknoping onvoltooid. Hier heeft Michiels een oplossing geforceerd, omdat er voor
hem geen inwendige uitkomst meer was.
Het leven van de mens die, als Andreas, aan de totale angst ten prooi is, zoekt,
tobt, doolt; en de romancier probeert de ring te sluiten. Zander er voorlopig dieper op
in te gaan, herinneren we even aan de vlugge opmerking van Camus: „Si même le
roman ne dit que la nostalgie, le désespoir, l'inachevé, il crée encore la forme et le
salut. Nommer le désespoir, c'est le dépasser. La littérature désesperée est une
contradiction dans les termes" 2 Voor zo ver deze roman dan neerslag is van eigen
ervaringen, eigen angsten, eigen schuldvraag, heeft Michiels hiervoor heul gezocht
niet alleen in het schrijven zelf van zijn roman, wat op zichzelf al een transcenderen
van de angst en de wanhoop is, maar ook nog in de compositorische vondst van een
sluitend eind van zijn verhaal. Hiermee daagt er voor Andreas aan het eind van zijn
odyssee wel een haven op, maar is het ook zo voor Michiels zelf? Daarvoor lijkt ons
de vormelijke compositie te extrinsiek, hiet geheel verantwoord door een werkelijke
uitkomst biedend inzicht.
) .

Op een derde plan, dat van de thematiek, vindt onze critiek tegen De Ogenbank
zijn scherpst omlijnde vorm. Men versta ons niet verkeerd. We twijfelen geen ogenblik aan de dwang waarmee het thema van deze roman zich opdringt aan de moderne
mens. En van Michiels zeggen we niet dat hij in de keuze van dit thema alleen maar
toegegeven heeft aan de mode. We geloven ten volle dat het thema hem gevonden
heeft en niet hij het thema. En toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat
zijn uitwerking ervan die noodzakelijkheid mist.
Ons lijkt het op de eerste plaats ---- al is dit niet het belangrijkste —9 dat er aan
ideeën en themata van deze roman nog net iets te veel reminiscenties kleven. Aan
Camus, om er maar één en nog eens hem te noemen: „Als soldaat kan je een verliezer
zijn, als mens bén je een verliezer. De enige mogelijkheid die je als mens nog openstaat om geen verliezer te zijn, is proberen soldaat te zijn en een excuus te vinden"
(219); „nooit geraakt men uit de impasse: moorden of vermoord worden" (212) ; en
het hele verhaal van de dode over de bezette stad.
2

) L'Homme Révolté, p. 324.
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Zo komt het ons voor — en dit is voor de roman belangrijker .-- dat Michiels,
onder invloed wellicht van dergelijke literatuur, nog te veel vervalt in denksymbolen.
Ergens wordt van Andreas, die fotograaf is, gezegd. „Zijn theorie is dat ook foto
innerlijke monoloog kan zijn. Schepping. Het is slechts zaak, de natuurlijke verschijning uit de weg te gaan, zélf te ordenen, zélf zichtbaar te maken . N .. Maar hoe
Andreas ook piekert, hij kan niet één nieuw, buiten-oorlogs object vinden om zijn
ideeën te bewijzen" (22) . Verraadt Michiels hier zich zelf niet? Hij wilde iets bewijzen en heeft daar een verhaal voor gezocht. Is het hele verhaal dan alleen maar
bewijs, alleen maar denksymbool? Zo ver gaan we niet. Maar het leidt niet geheel een
autonoom leven, groeiend uit zichzelf, volkomen op zichzelf sluitend. Teveel elementen
zijn nog niet echt ingegroeide symbolen. Het oog van de dode, naar wiens identiteit
Andreas per se wil zoeken, is daar het voornaamste van. De ingelaste verhalen in
hun geheel zijn ook van dezelfde aard en dan met name de timmerman van het eerste,
de anonieme ambtenaar van het tweede, de bezette stad en de genummerde soldaten
van het derde verhaal. De werkelijkheden, de „ideeën", waar deze themata ons van
willen overtuigen, zijn noodwendig, maar de symbolen zijn het niet zo dwingend. Een
gaaf verhaal wil niets bewijzen, maar in zijn beperkte individualiteit openbaart het
overtuigend. Michiels' verhaal wil iets bewijzen, en het overtuigt niet persoonlijk en
subjectief en concreet genoeg. Dit is de diepste reden waarom het, ondanks zijn
eerlijke en klemmende thematiek, ons niet nog smartelijker beklemt én bevrijdt.
Een bevrijding is het niet geworden. Misschien is er voor Michiels voorlopig geen
bevrijding. De eerlijkheid blijft radeloos. De Ogenbank is dan een Vlaamse bijdrage
tot wat Pierre de Boisdeffre genoemd heeft: „notre mythologie moderne de l'absurde".
Een mythologie schept haar literaire conventies. Omdat Michiels in stijl, in bouw en
thematiek nog te gemakkelijk toegeeft aan deze conventies, missen we in zijn, roman
de innerlijke noodzaak van het in waarachtige woordkunst herschapen leven.
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Ordnung.
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bevorderd. In
In Organische
Baukunst zoekt de
Organische Baukunst
schrijver
..oergronden van
bouwen" oØ
om. „aan
..aan het
hetbouwen
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rieën veel meer
rieën
meer zijn
zijn dan
dan intellectuele
intellectuele genoegens
genoegens bij;
bil het
he~ opbouwen
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Steinbüchel-Rheinwall, P.
Koelmann, R.
Mäckler. Ook
Ook
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belangrijkste moderne werken gevonden worden in Milaan, ons steeds houdend aan
de voorbeelden uit L'Architecture d'Aujourd'hui. De Italiaanse geest is nooit dor. Hik
blijft ook in zijn moderne gebouwen het traditionele spel met licht en schaduw voortspelen.
Een ander nummer van L'Architecture d'Aujourd'hui, „Contribution francaise à
l'évolution de l'architecture", brengt eveneens enkele goede voorbeelden: de Renaultfabrieken van Zehrfuss en een schoolgebouw van Forcioli naast het groots opgezette
plan voor de Unesco-zetel te Parijs. Ook La Maison wijdde aan dit nieuwe plan een
uitvoerige bespreking. Enkele gebouwen van New-York houden nu de belangstelling
gaande. In het eerste nummer van het nieuwe Vlaamse tijdschrift Bouwen en Wonen
worden het Lino-gebouw en het Leverhouse tegenover elkaar gesteld. Vooral het
Leverhouse verdient de belangstelling, als technische verwezenlijking én als voldragen bouwwerk dat niet van poëzie verstoken is. Technische gegevens over deze
fantastische organisatie vindt men in Bouwen en Wonen en in La Maison.
Alle voorbeelden samengenomen komen we terug tot ons uitgangspunt: prachtige
detailoplossingen worden gegeven, maar voorlopig zijn zij nog niet geharmoniëerd in
een organische eenheid. Er is zelfs gevaar dat wij ons tevreden stellen met deze
oplossingen. Dit blijkt uit de aantekeningen van Conrads bij de „Congrès internationaux d'architecture moderne" (CIAM). De animator van Bouwen en Wonen, V.
Braem, die de tien geboden van de architectuur afkondigde in het eerste nummer van
zijn tijdschrift, is milder voor de CIAM, maar duidt op een ander euvel. Een gebouw
moet functioneel zijn in die zin dat het de technische functies van de materialen eerbiedigt. Maar er bestaat ook een functionaliteit van het programma. In het programma
zijn twee grote types, het profane en het religieuze. Weinig urbanisten aanvaarden
in hun synthesen het cultusaspect van de mens dat zijn uitdrukking vindt in het cultusgebouw. Enkele tijdschriften toch wijden aan dit aspect hun bijzondere aandacht:
en last not
L'Art d'Eglise, Fede e Arie, Katholiek Bouwblad, Das Munster, Zodiaque
least L'Art Sacré.
Vooreerst wijzen wij hier op de Zwitserse kerkbouw die ontroert door zijn evangelische eenvoud en door zijn zuiver liturgisch rhythme. Onlangs heeft L'Art d'Eglise
er een gans nummer aan gewijd, prachtig geïllustreerd, met bijdragen van Dom Zingg
en H. Bauer 8 ), samen met Dreyer en Metzger de voornaamste bewerker van deze
vernieuwing. De oplossing die men in Nederland aan de moderne kerkbouw zoekt te
geven spruit voort uit een andere geest. Katholiek Bouwblad van 24 October en 7
November toont ons respectievelijk de H. Hart-Kerk van Bergen op Zoom door A.
Siebers en W. van Dael, en de kerk van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
uitgewerkt in het urbanisatieplan van Breda door Prof. Ir M. J. Granpré Molière. De
kerk van Bergen op Zoom vertoont veel gelijkenis met verscheidene kerken in Italië,
waarvan ons bericht wordt in Fede e Arte. Een belangrijk complex in dit genre is
het generalaat der Witte Paters te Rome. In het Februari- en Augustusnummer va n
dit tijdschrift wordt het probleem van de integratie der kerk in het stadsbeeld uitdrukkelijk behandeld.
Tegenover deze bijdragen die zich inlaten met huidige verwezenlijkingen op het
gebied van de kerkbouw staan L'Art Sacré en Zodiaque, borend naar de authentieke,
kerkelijke traditie. Het Octobernummer van Zodiaque bundelt onder de titel „Notre
inconscience devant le Sacré" een anonieme studie en enkele belangrijke teksten van
:oannes Chrysostomus, Basilius, Clemens van Alexandrië en Bernardus over de
.

$ ) Liitzeler o.c. p. 255.
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paneelschildering vanaf de Piëta van Avignon, langs de meester van de Aix-annunciatie en de Tyroolse meesters uit de XVe eeuw, over Poussin en Caravaggio, waaraan een paar belangrijke bijdragen zijn gewijd door R, Jullian en J. Bouquet, om terug
te keren naar de moderne meesters die wij reeds hebben vermeld. Zeer typerend is
het artikel van R. Rey over .,,Dernier décor de la demeure de Gauguin".
Een laatste maal weerspiegelt zich de vernieuwing van de architectuur in de meubelkunst en in de industrie. Voor de meubelkunst moeten wij Baukunst und Werk[orm
vermelden evenals Westermanns Monatshefte, die een reeks imposante Duitse keukenensemble's voorstelt. In La Maison willen wij vooral de artikelenreeks van P. H.
Flouquet onderstrepen, handelend over de inrichting van de hotelkamer, die in onze
tijd zulk een uitzonderlijk belang heeft gekregen, en zelfs in de vervoermiddelen
(trein, boot en vliegtuig) de aandacht vergt. Op dit laatste gebied zijn reeds van de
beste synthesen gerealiseerd waarin alle kunsttakken zich harmonisch verenigen.
Enkele voorbeelden van deze nieuwe modellen vinden we in Westermanns Monatshefte, die uiterst interessant zijn om hun vele kunstreproducties, en in de aflevering
van l'Architecture d'Aujourd'hui, handelend over Italië.

NASCHRIFT

Bij het ter perse gaan ontvangen wij Ruimte, tijdschrift voor architectuur, urbanisme, binnenhuiskunst, beeldende kunsten, waarin enkele artikelen zijn gepubliceerd die
nauw aansluiten bij de gedachtengang die in bovenstaand opstel werd ontwikkeld.
Opmerkenswaard is de bijdrage van J. J. P. Oud over „Duidelijkheid in de Stedebouw", naast het eerste van een reeks artikelen over hoogbouw van H. Hoste. V.
Bourgeois bespreekt het gebouwencomplex Montigny-sur-Sambre. Jhr W. J. H. B.
Sandberg bevestigt onze opmerking bij het museum voor hedendaagse kunst. K. N.
Elno tenslotte brengt een originele bijdrage over Middelheim waarin de naam van

MVManzu niet wordt vermeld.
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en goedkeuring van een souvereine Duitse regering. De derde was de E.D.G. Deze
stelde beperking aan de Duitse herbewapening, de Duitse troepen betekenden slecht s
een toevoeging en niet een vervanging der bezetting. Bovendien zou een regeling van
de Saarkwestie aan het inwerkingtreden moeten voorafgaan, de Franse protocollen,
waarbij Franse troepen vrijelijk naar de landen van de Franse Unie konden gezonden
worden, zouden worden erkend, op de steun van Engeland voor de defensiegemeenschap kon men rekenen, zo niet door een geschreven verbintenis dan toch door een
nauwe afspraak. Een garantie van de V. St. zou de veiligheid moeten bezegelen.
Duitsland ligt nu eenmaal in Europa en het is onmogelijk Europa tegen de geweldige
Russische bedreiging te verenigen zonder een behoorlijk verdedigingsstelsel. Maarschalk Juin zelf, bevelhebber van de Midden-Europese sector der Atlantische strijdkrachten, had de categorische bevestiging gegeven, dat het onmogelijk is de veiligheid
van deze sector te garanderen zonder Duitse strijdkrachten.
Na zeer bewogen dagen en nachten verzocht de regering de volgende motie te
aanvaarden: „De Assemblée verzoekt de regering de continuïteit te verzekeren van
de politiek van het opbouwen van een verenigd Europa op basis van de verklaring
van de premier bij zijn ambtsaanvaarding". Om het de Assemblée makkelijker te
maken door deze hoepel, te springen, ging Laniel, tot grote verontwaardiging van
Bidault, zo ver te verzekeren, dat de tekst van de motie niet het belangrijkste was,
maar dat het ging om zijn politiek te verzekeren. De motie werd tenslotte aanvaard
met 275 tegen 244 stemmen en honderden onthoudingen om in deze omstandigheden
geen crisis te veroorzaken. Het was een Pyrhus-overwinning! De ratificatie zelf is tot
latere tijd uitgesteld. Onmiddellijk na deze uitslag nam Bidault de nachttrein naar den
Haag om er deel te nemen aan de conferentie van ,,Klein Europa" ter bespreking van
het statuut van Straatsburg.
Wat Duitsland betreft behoeft kanselier Adenauer voor de E.D.G. niets meer te
vrezen. Tegenover de 151 oppositieleden van 011enhauer, die zijn buitenlandse politiek
niet willen volgen, heeft hij, hoewel in de Bondsdag in het bezit van de absolute
meerderheid (244 zetels) , een coalitie-regering gevormd, waarin ook de „Vluchtelingenpartij" is opgenomen. Mocht het Opperste gerechtshof beslissen, dat de E.D.G.
slechts door Grondwetswijziging mogelijk is, dan is hij in dat geval voldoende gedekt
door de vereiste twee derde meerderheid. Sinds de voor de regeringscoalitie gunstige
afloop van de verkiezingen in het „Land" Hamburg bezet deze in de Bondsraad 26
van de 38 zetels, zodat ook in dit lichaam, zo nodig, een twee derde meerderheid
verzekerd is. Zo gunstig staat de Oostenrijkse regering-Raab er niet voor. Niettegenstaande een aantal kleine concessies wacht Oostenrijk acht jaar na de bevrijding nog
op de vrijheid. Minister-president Raab wenst niet langer, dat zijn land een voorwerp
is van het diplomatieke spel van anderen. Hij drong aan op het vertrek van de
bezettingstroepen, het sluiten van een staatsverdrag en een neutrale positie tussen de
in conflict liggende mogendheden. Men mag veronderstellen, dat zijn minister van
buitenlandse zaken Gruber, hetzelfde nastreefde, toen hij zonder de nodige discretie te
betrachten de ondervindingen van zijn ambtstijd publiceerde. Dit klappen uit de school
maakte zijn positie onhoudbaar en de oud-premier, Figl, nam de portefeuille van
buitenlandse zaken van hem over.
In haar troonrede voor het Lagerhuis kondigde koningin Elisabeth II een radicale
hervorming) van het Hogerhuis aan. De regering is voornemens de 800 zetels te
verminderen, de benoeming tot pair op grond van persoonlijke verdiensten te doen
geschieden en voor de leden van de adelstand de toegang tot het Lagerhuis open te
stellen. De jongere zuster van de koningin, Margarete, zal, met het oog op haar
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persoonlijke neigingen het regentschap moeten afstaan aan Philipp, hertog van Edinburgh. Tegen het einde van November hervatte de koningin haar indertijd in Afrika
afgebroken reis door de Commonwealth. In Ceylon, dat van kroonkolonie is overgegaan tot autonoom dominion, zal zij begroet worden met de wens de Britse
gouverneur-generaal terug te roepen en in Pakistan zal zij met de nieuwe „Islamitiache Republiek" kennis kunnen maken.
In de V. Staten gaat het de heersende partij der Republikeinen niet naar den vleze.
President Eisenhower, onervaren in de politiek, schijnt de gevangene te zijn van zijn
partij en van zijn staatssecretarissen. Reeds enige maanden geleden voelde zich de
vakverbondleider, Durkins, niet thuis in het gezelschap dezer geldmagnaten en nam
zijn ontslag. Ook bij de tussentijdse verkiezingen veroverden de democraten vier sleutelposities en in het Huis van Afgevaardigden beschikken de republikeinen nog slechts
over een meerderheid van 3 zetels. Het scheen een geschikte afleidingsmanoeuvre de
aandacht te vestigen op de corruptie der vorige democratische regering. De onderzoekingscommissie voor on-Amerikaanse activiteit, die van McCarthey, had het
buitenkansje in de documenten aan te treffen het bewijs, dat president Truman, hoewel door het Federale recherche-bureau (F.B.I.) gewaarschuwd, in 1946 Harry
Dexter White, die inlichtingen aan spionnen verschafte, in een hoge functie bij het
Internationaal Monetair Fonds had benoemd. De minister van justitie, Herbert
Brownell, haastte zich de ex-president ter verantwoording te roepen en vroeg zich af:
„Wat heeft de regering-Truman gedaan om de nationale veiligheid te beschermen?"
Truman liet deze beschuldiging niet op zich zitten. Zelfs een kind weet, wat Truman
voor de nationale en Europese veiligheid heeft tot stand gebracht. Bij de benoeming
van White was Truman niet zo stupied, blind of deloyaal als Brownell hem afschilderde. Hij gaf er de voorkeur aan, het onderzoek in deze zaak, waarbij veel meer
personen betrokken waren, onopvallend doorgang te laten vinden. Elke ongebruikelijke
maatregel zou alle betrokkenen gealarmeerd kunnen hebben en het welslagen van het
ingestelde onderzoek in gevaar hebben gebracht. Overigens weigerde hij op de dagvaarding in te gaan, omdat het voor de onafhankelijkheid van de uitvoerende macht
belangrijk is, dat deze noch tijdens, noch na zijn ambtstermijn aan een onderzoek van
het Congres kan onderworpen worden, waarbij Truman zich beriep op de geschiedenis
van zijn voorgangers van Washington af. „Het is duidelijk, dat de huidige regering
omwille van politiek voordeel het MacCarthyisme volkomen heeft omhelsd".
9 November overleed Ibn Saoed, de krachtige vorst van het na heftige strijd tegen
verschillende stamhoofden in 1932 gestichte Saoedi-Arabie. Deze Wahabiet was
verdraagzaam jegens de andere Moslem-richtingen en had het geluk dat door de
ontdekking van olie zijn staat tot de vierde olieproducent ter wereld is uitgegroeid
met alle luxe-gevolgen van dien. Van zijn 150 zonen volgde hem de 52-jarige Saoed
Tbn Abdoel Azir op, die zijn broer Feisal tot premier en minister van defensie
benoemde.
Bij de verkiezingen in Portugal behield Salazar zijn 120 zetels. In Joegoslavie
behaalde Tito, doordat de oppositie nauwelijks haar kans kreeg, een formele en
makkelijke overwinning. De kiezers van de 700 eilanden der Philoppijnen hebben hun
president Elpidis Quirino vervangen door Ramon Magsaysay, die sympathieker staat
ten opzichte van de V. Staten.
NEDERLAND
De in de ijskast geborgen motie-Romme over vrijheidsverruiming in de loonvorming
heeft als een steen in een vijver vele rimpelingen veroorzaakt. De een betitelde haar
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?overgangsperiode zullen bedreigen. Wie enig oog heeft voor de toekomst, kan geen
tegenstander van Europa zijn. Maar evenmin mag worden toegegeven aan een blind
optimisme, dat met de realiteit geen rekening houdt. Een nuchtere maar doordringende
studie van de vraagstukken, met de onwrikbare wil oplossingen te vinden die het land
kunnen beschermen tegen de heftige schokken die vanuit economisch, sociaal, demografisch, psychologisch standpunt onvermijdelijk zijn, dat is een houding die niet
genoeg kan worden aanbevolen en waarvan de aanbeveling helaas nog erg noodzakelijk is.
Intussen is het een feit, dat de Kamer tenslotte op 26 November, en, nadat minister
Van Zeeland de Socialisten vriendelijk een eindweegs was tegemoet gekomen, wat
de associatie van Engeland, de politieke gemeenschap en een voorstel tot een nietaanvalspact met de USSR betreft, met 148 tegen 49 stemmen bij 3 onthoudingen het
verdrag bekrachtigd heeft. De CVP-rangen bleken slechts 8 tegenstanders te tellen,
de socialistische 30 en de liberale 4. Alles samen is deze stemming op te vatten als een
niet geringe overwinning van de regering, die tevens het prestige van de meerderheidspartij versterkt.
Ook deze meerderheidspartij hield haar congres, en wel op 28 en 29 November.
Opvallend was de geest, waarin het voorbereid en gehouden werd. Er was gezorgd
voor een ruime voorlichting van de openbare mening, waartoe de meest verschillende
propaganda-middelen werden benut. Dit congres dat als slogan „Eenheid is Meerderheid" poneerde, was dan ook een echt voorverkiezingscongres. Er ging een stemming
van dynamisme' en overtuiging van uit, een eensgezinde geest om de eenheid te
bewaren en aldus de meerderheid te behouden. Toch wees de slogan zelf erop, dat de
leiding zich een zeker gevaar van verdeeldheid bewust was, en daartegen wilde
reageren. Een succes was het accoord tussen de partij en de Christelijke Volksbond
die een tijdlang in Antwerpen het spook van een splintergroep had opgeroepen,
accoord dat enkele dagen vóór het congres in de pers verscheen. De Volksbond verklaarde daarbij politiek slechts de CVP te erkennen. Ook werd een poging ondernomen, om het andere splintervraagstuk, dat van het Rassemblement Social Chrétien
de la Liberté onder leiding van de Brusselse volksvertegenwoordiger St Remy, op te
lossen. Dhr St Remy verscheen voor het Nationaal Comité van de partij, dat eiste,
dat zijn beweging haar actie zou stopzetten, omdat deze onverenigbaar is met die van
de partij. In een zeer opgemerkte tussenkomst op het congres verklaarde St Remy
zich voorstander van de eenheid in de CVP, zonder echter aan de eis van het
Nationaal Comité gehoor te geven. Hier is de eenheid dan ook nog steeds problematiek, en voor de ontknoping die eerstdaags moet volgen, waagt men zich niet licht
aan een prognostiek ....
Bij het begin van de eigenlijke voorverkiezingsperiode --- nu de Kamer de twee
grote ontwerpen heeft gestemd is de nieuwe zelfverzekerdheid en zegewil van de
CVP ongetwijfeld een gelukkig teken. Het blijkt dat eindelijk de verwezenlijkingen
van de regering de weerklank zullen krijgen die ze verdienen, en het programma van
de regeringspartij zal zeker het meest realistische en concrete zijn. Voor deze partij
schijnt de wind uit een gunstiger hoek te komen. Maar het is nog te vroeg om hierover een oordeel uit te spreken. Plotselinge schommelingen zijn in de politiek niet
ongewoon en iedere verkiezing kent haar imponderabilia. Het vraagstuk van civisme
en incivisme heeft veel kans ook ditmaal, zoals bij de jongste gemeenteverkiezingen,
een doorslaggevend element te worden.
L. Deraedt
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laatste vooral heeft veel toewijding gevraagd om er een leesbaar geheel van te
maken, en vooral om de verschillende
stukken zo te groeperen dat Newman's
gedachten zuiver worden bewaard en tevens helder naar voren komen.
Dit Essay is ontstaan in de jaren 18611863; het is het meest uitgebreide document dat Newman heeft samengesteld
over bijbelquesties. Het heeft veel bijzonder mooie momenten, zoals b.v. het diepe
argument over het Verbum Dei, waarin
Newman een eenheid vindt tussen de
Kerk, de Overlevering en de H. Schrift
(p. 138-139) . We noteren een kleine fout:
op pagina 135 staat dat „Eve was taken
out of the side of Abraham", hetgeen hij
toch wel had mogen corrigeren zelfs als
in het oorspronkelijke handschrift deze
uitdrukking voorkomt. Newman heeft nog
een ander geschrift over de inspiratie,
dat ontstond in 1884. Het eerste gedeelte
verscheen oorspronkelijk als een tijdschriftartikel in de Nineteenth Century.
Het werd onmiddellijk daarna sterk aangevallen, zodat Newman nog een verdere
uiteenzetting verzorgde, die echter alleen
gepubliceerd werd na zijn dood in een
klein boekje Stray Essays, alleen bedoeld
voor privécirculatie, en dus uit de aard
van de zaak moeilijk te bereiken. Wij behoeven niet te zeggen dat ook deze documenten door Pater Seynaeve ten volle
zijn gebruikt. Dit boek brengt namelijk
nog veel meer dan wij al opnoemden. Er
is een prachtige synthetische studie in
over Newman als bijbelgeleerde, en dit
brengt ons tot het tweede gedeelte van
deze bespreking.
***
Bij iedere interpretatie van Newman
doen zich vooral twee moeilijkheden voor,
omdat Newman in zijn denken zo persoonlijk gebonden is. Ieder gedeelte van
zijn leer zal moeten worden gezien als
deel van een geheel, en dat geheel is
weer niet te begrijpen los van de persoonlijke omstandigheden waarin Newman het concipieerde en ook formuleerde.

Dit sluit — als tweede punt -- in dat wij
er erg scherp op moeten letten of Newman zelf misschien een verandering heeft
ondergaan in zijn opvattingen over een
bepaald gegeven en van welke aard deze
verandering is geweest. Zonder overdrijving kunnen wij zeggen dat deze twee
punten voortdurend door de schrijver in
het oog zijn gehouden, doordat hij zich
geen moeite spaarde om al Newman's
werken te raadplegen, en tevens veel
literatuur die op Newman en zijn tijd
betrekking heeft. Hij wendt daarbij een
voorzichtig critische geest aan, die zeer
weldadig aandoet, en die hem behoedt
voor uitspraken die ongebalanceerdheid
verraden. Het gelukkige gevolg is dat
ofschoon de uiteenzetting zich uiteraard
om de bijbelopvattingen van Newman
beweegt, ze toch ook weer begrip bijbrengt van het gehele Newmaniaanse
denksysteem. Dit is heel sterk het geval
met het korte, maar rake, eerste hoofdstuk, dat de concreet historische achtergrond geeft van Newman's leer over de
bijbel. Wij zouden hier toch wel op een
nuance willen wijzen, die niet zonder
belang is: de auteur typeert de veranderde houding van Newman ten aanzien
van de wetenschappen in zijn Anglicaanse
en zijn Katholieke tijd als een evolutie
(evolution) in plaats van een ontwikkeling (development) , terwijl in feite die
verandering toch wel een nieuwe aanpassing was van eenzelfde grondhouding
aan sterk veranderde omstandigheden.
Toch gebeurt dit met zo'n rustige gereserveerdheid van oordeel dat de conclusies waar de auteur toe komt geheel aanvaardbaar blijven.
Het eigenlijke werk valt vervolgens
uiteen in twee delen: Newman's leer over
de inspiratie, en Newman's opvattingen
over bijbelinterpretatie.
Een eerste vraagstuk dat de schrijver
uitvoerig behandelt is de historische achtergrond van de twee voornaamste bronnen: het Essay van 1861-1863, en de
artikelen van 1884. Hij tracht aannemelijk
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te maken waarom Newman het Essay
nooit afmaakte en publiceerde, en vindt
gegronde redenen in de persoonlijke omstandigheden van Newman's leven: hij
was „under a cloud" (die toch wel erg
donker wordt afgeschilderd) en hij moest
toevalligerwijze verschillende andere werken onder handen gaan nemen o.a. de
Apologia. Dit laatste argument zou zeker
nog veel aan kracht gewonnen hebben
als de auteur het ontstaan van de Grammar of Assent in zijn onderzoek had betrokken. Juist ook uit Newman's privé
aantekeningen blijkt dat hij vele jaren
aan dit boek heeft gewerkt, minstens vanaf 1860.
Daarna analyseert hij de opvattingen
van Newman gedurende de Anglicaanse
periode, en op twee verschillende tijdstippen van zijn katholieke periode volgens
de twee bestaande documenten. Hij houdt
deze twee laatste scherp gescheiden,
waardoor hij zeker de veiligste weg bewandelt, maar of dit zo absoluut noodzakelijk is, is niet helemaal duidelijk. Het
netelige probleem van de „obiter dicta"
wordt zeer uitgebreid behandeld, en het is
wel typisch voor de auteur dat hij zijn
conclusie als zouden de „obiter dicta"
niet geïnspireerd zijn zo zorgvuldig qualificeert als „niet te absoluut", omdat er
uitdrukkingen van Newman te vinden
zijn, die er toch weer aan doen twijfelen.
Het tweede gedeelte gaat over Newman's interpretatie van de H. Schrift, en
bevat zo'n rijkdom aan gegevens dat wij
er maar enkele kunnen aanstippen. Een
van de grootste aantrekkelijkheden van
dit gedeelte is dat het laat zien hoe geheel Newman's opvatting begrijpbaar
wordt vanuit enkele eerste princiepen, die
na een zorgvuldige analyse nauwkeurig
worden omschreven. Het eerste is: „the
Bible a religious work", en het tweede
het sacramentele princiep. Hij vergeet
niet de aandacht te vestigen op de eenheid en de patristische grondslag (School
van Alexandrië) van deze leidende gedachten. Daarna toont hij aan hoe hieruit
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Newman's prachtige visie voortvloeit over
de samenhang van het Oude en Nieuwe
Testament, een visie die terecht ook voor
onze tijd nog van het uiterste belang kan
worden geacht.

De verschillende betekenissen die de
Schriftuurtekst toelaat worden aan een
gedetailleerd onderzoek onderworpen, en
ook hier blijkt Newman weer een bijzondere actuele waarde te hebben, vooral
wat de z.g. sensus plenior betreft. Aan
dit laatste zeer actuele probleem wijdt de
schrijver enkele van zijn beste bladzijden.
Het ideaal van de christelijke exegeet is
een heel karakteristiek Newmaniaans geheel, dat vooral verstaanbaar wordt als
wij Newman's houding zien tegenover de
rationalistische levenshouding, die hij zijn
leven lang heeft bestreden.
In de rijkgevarieerde conclusie van dit
waarlijk magistrale werk zouden wij vooral naar voren willen halen, dat de schrijver er de nadruk op legt dat Newman,
ondanks zijn tekorten en ondanks het
feit dat hij geen volledige uiteenzetting
van een bijbelleer heeft gegeven, toch een
grote plaats in deze wetenschap toekomt,
omdat „Newman's biblical doctrine contains many fertile and extremely useful
principles'' , en „He has perhaps done
better by accentuating and bringing to
light some valuable ideas". Deze conclusie loopt volledig parallel aan de conclusie van C. B. Keogh aangaande Newman's philosophie, en van M. Tierney
aangaande Newman's historische beschouwing over de ontwikkeling van de
Universiteiten. Dit is een bewijs dat het
een grondtrek is van Newman's denken
principes bloot te leggen. Daarom kan
Newman ook voor ons nog een inspiratie
zijn, voor ieder in zijn eigen sfeer. Newman leefde immers vanuit een visie op het
eeuwige en ongeziene, waarin hij het licht
opving om in staat te zijn met grote
kracht door de uiterlijkheden heen te boren en de diepste grondideeën bloot te
leggen: zo is hij een profeet voor onze
tijd, een wegwijzer naar een grotere syn-
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these in zuiver christelijke zin. Dit heeft
Pater Seynaeve aangetoond met zijn boek
voor het gebied van de Bijbel. Moge het

voor velen een werkelijke inspiratie betekenen.
Dr A. J. Boekraad

Initiatie tot de Wetenschap
Natuurwetenschappen kunnen op twee
verschillende manieren onderwezen worden. ofwel volgens een directe en rationele methode, ofwel langs een historische
en meer psychologische weg. Beide richtingen vinden wij vertegenwoordigd onder
de werken die wij hier willen voorstellen:
twee ervan, voor de studie der biologie
bestemd, volgen de eerste weg, en twee
andere, geschreven voor de studie der
scheikunde, zijn op het historisch genre
afgestemd.
De methode van het directe onderwijs
beschouwt het leervak in zijn actueel bestaande vorm. Ze herleidt de kennis ervan tot een zo elementair en tevens zo
juist mogelijk schema en tracht dit door
een geëigende paedagogiek aan de leerling bij te brengen. Van meet af aan
wordt de kern van het vraagstuk aangevat. Alle essentiële noties, ook de meest
subtiele en de meest ingewikkelde, worden onmiddellijk bijgebracht, terwijl men
zorgvuldig vermijdt voorlopige of benaderde begrippen te gebruiken. Goed aangewend is deze methode doeltreffender
clan de historische en maakt snellere vorderingen mogelijk. Al is ze schijnbaar
eenvoudig, toch blijft zij zeer lastig van
toepassing en eist evenveel originaliteit
als competentie. Uiteraard revolutionnair,
breekt zij met de klassieke tractaten en
legt er zich op toe steeds de traditionele
voorstellingsvormen door betere te vervangen of aan de hand der laatst verkregen inzichten te corrigeren. De directe
methode is vooral eigen aan de paedagogen uit de nieuwe wereld. De auteurs der
twee volgende handboeken van biologie

zijn er uitstekende vertegenwoordigers
van.
De titel Mechanisme van het Lichaam 1 )
vat goed samen wat A. J. Carlson en V.
Johnson voor hadden met hun inleidend
werk over menselijke physiologie: een
natuurwetenschappelijke beschrijving te
geven van de verschillende functies van
het organisme en van hun onderlinge samenwerking. Hierin zijn zij bijzonder goed
geslaagd dank zij hun zorg om de physiologische verklaring der verschijnselen
aan te vullen door de beschrijving van
observaties en van experimenten die niet
alleen als eventueel bewijsmateriaal moeten dienen, maar vooral de redeneringsvorm eigen aan een natuurwetenschap
moeten illustreren. Ook de volledigheid
van hun studie is merkwaardig. Geen
enkel belangrijk hoofdstuk wordt overgeslagen. Ze worden alle grondig behandeld
met aanwending van de meest recente
gegevens, zonder ooit het essentiële uit
het oog te verliezen. Bijzonder geslaagd
zijn de studies gewijd aan de bloedsomloop, de ademhaling, de spijsvertering en
de hormonen. Ook de infectie en de immuniteit worden bestudeerd, wat eerder
zelden geschiedt in dergelijke werken.
Ordelijk en klaar ingedeeld, voorzien van
goedgekozen afbeeldingen, is dit handboek een degelijke inleiding tot de physiologie van de mens en een waardevolle
documentatie voor de leraar van biologie
in het M.O.
Voor hetzelfde publiek bestemd en
eveneens met veel zorg uitgegeven is het
werk van algemene biologie Man and the
biological world geschreven door J. Speed

1) Anton J. Carlson en Victor Johnson, The Machinery of the Body. 3d ed. -- Univ. of Chicago
Press. Chicago, 1951. XXI-640 pp.. 220 ill.. geb. $ 4,50.
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en H. S.
- 1900 (Souree
(Source Books
Books in the
the Science).
Seienee). --- McGraw-Hill
McGraw-HiIIBook
BookCy,
Cy,Londen-New
Londen-NewYork,
York, 1952,
1952, XVI-554
pp., $$ 7.50.
7.50.
History
History of
of the
XVI -554 pp.,
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uit de germaanse landen --, die in het
Franse werk niet te vinden zijn. Wij vermelden:de Nederlander J. Ingenhous, de
ontdekker van de photosynthese in de
plantblaren; M. Faraday en J. W. Hittorf, de grondleggers der electrochemie;
J. L. Meyer, mede-ontdekker der periodische classificering der scheikundige elementen; V. V. Markonikov en F. Thiele,
beroemd om hun studie van de onverzadigde koolstofverbindingen. Ook dit werk
werd verrijkt met een index en bibliographische noten.
Door de contactname met dergelijke

documenten, die getuigen van de wonderbare maar soms moeizame en pijnlijke
weg, die de menselijke geest zich baande
om tot het huidig inzicht in de natuurverschijnselen te geraken, begrijpt men
beter dat het grootste voordeel van de
historische onderwijsmethode gelegen is
in het verwerken van een bijzonder element van menselijkheid in de propaedeutiek tot de natuurwetenschappen. Dit humanistisch aspect is van onschatbare
waarde voor een onderwijs dat volwaardige mensen wil vormen en niet alleen
wetenschappelijke robots.
Dr F. Elliott S.J.

Boekbespreking
Lectuur-Repertorium. Samengesteld door
het A.S.K.B. onder redactie van Joris
BAERS en Paul HARDY. I: A.-G.,
II: H.-R. 2de definitieve uitg. r
Vlaamse Boekcentrale, Antwerpen,
1952-1953, XXVIII-1045, 1046-2131
pp., foto's, per deel bij inschr. Fr.
450.
„Kies zelfstandig uw lectuur!", zo
waarschuwt ons de folder bij het tweede
deel van het Lectuur-Repertorium.
Is het niet omdat ieder intellectueel
deze raad spontaan in een daad omzet dat
hij huiverig staat voor een geïndiceerd
repertorium, waarvan hij instinctief vreest
dat het zijn vrije zelfstandigheid aan banden zal leggen?
Wie deze vrees gevoelt tegenover het
Lectuur-Repertorium heeft het boek nooit
aandachtig doorgenomen. De Z. E. H.
Baers heeft zijn uitgebreide staf medewerkers een hoger doel voorgesteld dan
een bedilzuchtige censuur. Hoe meer men
dit uitmuntende werk doorbladert, des te
meer wordt men getroffen door de bewonderenswaardige accuratesse en volledigheid der bibliographische en biographische gegevens. Dat een specialist nog
meer nuanceringen wensen kan en zal, is
vanzelfsprekend; al zal hij tevens moeten
bekennen dat hij in korte opgaven van
tien a twintig regels zelden of nooit zulk
een rijke documentatie verwerkt vond met
zulk een competente bescheidenheid.

Is het echter toeval dat enkele treffende
beoordelingen van veel-omstreden figuren
milder schijnen uit te vallen in het tweede
deel dan in het eerste? Waar de nota
over Julien Green meent dat men ook in
diens laatste romans „bezwaarlijk gewagen kan van katholieke inspiratie" en de
nota over Graham Greene vooral wijst op
het ,,doorgaans morbide klimaat van zijn
„katholieke" probleemromans", wordt
Mauriac's oeuvre gekarakteriseerd als
„een statige rij hoogstaande romans";
waar Freud's „wetenschappelijk stelsel"
het evenzeer moet ontgelden als zijn strekking, wordt Jung gekenmerkt als „een
prominent psycholoog". In beide gevallen
r en het zijn niet de enige
komt in
het tweede deel de positieve waardering
meer naar voren dan in de vrij negatieve
kritiek van het eerste.
We weten niet waaraan deze nuancering der beoordelingen te danken is r
indien er althans van opzet sprake is r
maar ze lijkt ons verheugend. Al blijft
immers „de voornaamste bedoeling van
L. R. informatie te bezorgen aangaande
de morele waarde van ieder boek afzonderlijk, van Rooms-Katholiek standpunt
uit" (L. Debaene) , toch zal het repertorium des te geredelijker worden gevolgd
naarmate het meer bewijzen levert voor
zijn objectieve documentatie over en zijn
onvooringenomen beoordeling van de besproken werken en auteurs. R. Hostie
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GODSDIENST
Heilslehre der Kirche. Dokumente von
Slechts zelden is het ons gegeven, van
Pius IX bis Pius XII. Deutsche Auszo nabij als hier de gang van Gods gegabe des franz6sischen Orginals von
nade in een ziel te tasten: onontwarbaar
P. CATTIN O.P. und H. Th. CO- verstrengeld met het natuurlijk gebeuren,
NUS O.P. besorgt von Anton Rohr- en toch in koninklijke onafhankelijkheid
haar eigen wegen volgend naar haar eiPaulusverlag, Freiburg
basser.
gen doel. L. Monden
(Zw.) , 1953, XIIV--1344 pp., Fr. 30.
87 documenten (bullen, encyclieken,
jubileumbundel voor Prof. Mag. Dr G.
toespraken) der zes laatste pausen worP. Kreling O.P. Aangeboden ter geden hier meest geheel, soms voor een
legenheid van zijn 25-jarig Nijmeegs
groot deel, geboden in een zorgvuldig
professoraat in zijn 65e levensjaar.
bewerkte Duitse vertaling. Al valt te
— Nijmegen-Utrecht, Dekker & v. d.
discuteren over de systematische indeling
Vegt, 1953, 304 pp.
volgens welke ze geplaatst zijn, toch verNa een lijst van de voornaamste publihoogt deze het overzicht over de punten
caties van prof. Kreling zelf en een Inwelke in bijna een eeuw door de pausen
leiding van Gerard Brom geeft deze bunzijn besproken. Voor het Nederlandse
del 14 positief- en speculatief-theologitaalgebied geldt niet dat de woorden der
sche opstellen. Van reformatorische zijde
pausen moeilijk te vinden zijn, dank zij
werkten mee ds H. van der Linde (Persuitgaven als Akten van Pius XII, Ecclepectieven van een oecumenisch kerkbesia docens en Katholiek Archief. Toch
grip) en prof. J. N. Bakhuizen van den
heeft deze systematische bundeling haar
Brink (Mabillon en Ratramnus). De kawaarde, welke nog verhoogd wordt door
tholieke bijdragen zijn van L. Smit (De
een uitvoerig alfabetisch zaakregister.
Kerk als heilsinstituut en liefdegemeenP. Sch.
schap) , F. Malmberg („Ipsa assumptioRoger LIBION, Prisonnier de Dieu.
ne creatur") H. J. H. M. Fortmann (BijEditions Universitaires, Parijs-Brusdrage tot het gesprek over de tegensel, 1953, 198 pp., Fr. 48.
woordigheid van Christus in de Eucharistie) , A. v. d. Putte (De H. Mis — een
Roger Libion, in 1940 student aan de
aanvulling van wat aan Christus' lijden
Belgische Militaire School en later verontbreekt?) , A. Kerssemakers (Het ofzetsman, maakte tussen zijn terdoodverferkarakter der H. Mis in de Summa
oordeling en executie een roepingscrisis
Theologia van St Thomas) , C. Frietdoor. Zijn clandestiene briefwisseling
met een priester-medegevangene, piëteitshoff (Het herstel van de hiërarchie en
O. L. Vrouw) , W. v. d. Pol (Het excluvol door de Duitse aalmoezenier besieve karakter van het geloof) , L. Corwaard en na de bevrijding aan zijn ouders overhandigd, vergunt ons dag voor
nelissen (Het zien van de gelovige), H.
dag de ontwikkeling van zijn zielestrijd
Borgert (Het christelijk mysterie der
te volgen.
Prediking) , J. Schellekens (Over het
Het meest treffende is nochtans niet
„lot" van de Prudentie in de Moraalde oplossing van de roepingskwestie en
theologie) , J. Remmers (Sacrament als
het besluit van Roger om priester te
mustèrion bij Nikolas Kabasilas) , en H.
worden. De authenticiteit van deze roe- van Elswijk (Gilbert Porreta als glossaping lijkt ons erg twijfelachtig, en de
tor van het Psalterium) . Zowel de interhem gegeven leiding is, menselijk gene ontwikkeling der katholieke theologie
sproken, niet vrij van eenzijdigheden en als het gesprek met de Reformatie worvergissingen. Des te treffender is het
den door deze bundel gediend, en wij
echter te zien, hoe ondanks een schijnzullen wel aan geen der medewerkers te
baar nutteloos en wellicht verkeerd opkort doen, wanneer wij opmerken dat de
gelost probleem, ondanks oprecht bedoelbijdrage van prof. Fortmann op gelukkide, maar vaak onhandige inspanningen
ge wijze deze beide strevingen in zich
van een typische gevoelsjongen, ondanks
verenigt. P. Schoonenberg
het tekort aan psychologie van zijn leidsJ. N. J. SMULDERS en J. G. H. HOLT,
man, maar door veel gebed en door het
Periodieke Onthouding in het Hucontact met een diep-religieuze priesterwelijk.
Dekker en van de Vegt,
ziel, God deze jongen voorbereidt op de
Nijmegen, 195 , 12e druk, 152 p.
volkomen vervuling van zijn eigenlijke
roeping. die van een begenadigde jonge
Van weinig boeken kan men zeggen,
dood.
dat zij in de nieuwere edities zoveel ver-
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beteringen hebben ondergaan als bij het
bekende werkje van Smulders-Holt het
geval is. Vanaf de eerste uitgave in
1930 heeft Smulders zelf reeds belangrijke verbeteringen aangebracht. Maar
het is vooral aan Dr Holt te danken, dat
dit boekje geworden is tot een betrouwbare en veilige gids. Sinds de achtste
editie van 1940 heeft hij er voortdurend
naar gestreefd het boekje wetenschappelijk zo nauwkeurig mogelijk te maken en
tegelijkertijd te ontdoen van zijn polemisch en propagandistisch karakter, dat
de eerste drukken ongetwijfeld aankleefde. Dit streven bleek met name uit de
elfde ed. van 1950, die helaas in het vorige nummer van dit tijdschrift (blz. 289)
op onjuiste wijze besproken werd. Bij
de twaalfde ed., die wij thans bespreken,
willen wij dan ook met nadruk verklaren
ons geenszins te kunnen verenigen met
de critiek, die t.a.p. werd uitgeoefend.
Sinds Paus Pius XII uitdrukkelijk geleerd heeft, dat periodieke onthouding
om ernstige redenen geoorloofd kan zijn
(vgl. blz. 243 van hetzelfde Decembernummer), is men niet meer gerechtigd
een dergelijke critiek op het boekje van
Smulders-Holt in zijn nieuwe gedaante
uit te oefenen. In wetenschappelijke
kringen zijn er nog steeds, die de
periodieke onthouding geen betrouwbare
methode achten, ofschoon hun aantal
niet groot is. Met de Paus mag men overigens de wens uitspreken, dat de wetenschap voor de geoorloofde periodieke
onthouding een zekere basis zal vinden.
Dr Holt zal het met ons eens zijn, dat
zijn boekje bestemd is voor redelijk ontwikkelde lezers, die bovendien, wat de
toepassing betreft, een dokter dienen te
raadplegen voor de medische, en een
biechtvader voor de morele zijde van deze methode. En men houde altijd voor
ogen de slotzin, waarmede Dr Holt zijn
uiteenzettingen besluit: „dat alléén die
periodieke onthouding goed is, welke
door waarachtige en edele liefde wordt
ingegeven en gedragen".
Dr Alph. van Kol S.J.
Philip CARAMAN (Ed.) , Saints and
Ourselves. Personal studies by various writers. Hollis and Carter,
London, 1953, 138 pp., 10 s. 6 d.
In 1952 verschenen in het Engelse
maandschrift The Month twaalf essays

van verschillende schrijvers (waaronder
E. Waugh, D. Hyde, Sh. Kaye-Smith,
R. Speaight) over de heilige die ieder
van hen het meest aansprak. De keuze

op zich is natuurlijk reeds vol verrassingen, en deze te samen met de wijze
waarop in een tiental pagina's de heilige
bekeken wordt, werpt veel licht op de
schrijver zelf. Wat ons in deze nu gebundelde opstellen trof, is dat de heiligheid eenvoudig aanvaard wordt; we bedoelen dat er nergens een toegeven is
aan de tendens om een heilige zo zeer
als mens te tekenen dat zijn hartstochtelijke liefde voor God en de consequenties
hiervan als het ware met zekere apologie
wordt gepresenteerd. De vertrouwelijkheid waarmee over hen gesproken wordt,
doet uitkomen dat men hen niet beschouwt als tot een andere orde behorend, maar als betere broers en zusters
uit hetzelfde gezin. Uit hetzelfde gezin,
en allen op elkaar gelijkend, en toch
welk uiteenlopende karakters: Augustinus, Gregorius van Tours en Franciscus
van Assisië, St. jan van het Kruis, Dominicus en Franciscus van Sales, twee
Thomassen (Aquinas en More) , en dan
keizerin Helena en Maria Goretti, de
kleine Teresia en Maria van de Menswording. W. P.
E. I. WATKIN, Poe ts and Mystics. —
Sheed and Ward, London, 1953, 318
pp., 21 s.
De auteur van deze opstellen geniet
hier te lande niet die bekendheid die hij
verdient. Al bereikt hij niet de gestalte
van een Chesterton of Belloc van gisteren, of van een Dawson van vandaag,
wat de inhoud van zijn geschriften betreft volgt hij onmiddellijk op deze. Het
is daarom zo jammer dat hij van stijl
vaak noch elegant noch helder is, temeer
daar al zijn boeken een philosophische
inslag hebben, terwijl belangstelling voor
en gedegen kennis van de theologie ook
steeds naar voren komen. Enkele van
deze opstellen hebben als onderwerp een
mystieke dichter als bijv. Crashaw en
Vaughan; waar de auteur te spreken
komt over Julia van Norwich en Margery Kemp, father Baker of zuster Elisabeth van de Drieëenheid, is zuiver mystieke begenadiging zijn onderwerp. Bi j
wijze van contrast wordt dan een opstel
gegeven over Shakespeare, waarvan de
tendens is aan te tonen dat bij wijlen
Shakespeare even ver van mystiek als
van poezie stond; een stoute poging om
Shakespeare-aanbidding tot meer objectieve waardering terug te brengen. Men
begrijpt dat een verzameling opstellen,
reeds vroeger in tijdschriften verschenen,
niet beoordeeld mag worden als het laat-
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ste woord over poezie en mystiek: twee
moeilijker onderwerpen zijn nauwelijks
denkbaar. Toch is de collectie interes-
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sant en stimulerend, al deed het ons terug verlangen naar het hier te weinig
W.P.
bekende A Philosophy of Form.

LITERA TUUR
Dr Karel MEEUWESSE, Jan Luyken bijgedragen tot de belangstelling en he t
j. begrip voor de vaderlandse poëzie .n
als dichter van de Duytse Lier.

.

.

—

B. Wolters, Groningen, Djakarta,
1952, 316 pp., f 9.75.
Tegenover de gangbare mening, dat
Luykens bekering een totale ommezwaai
betekent, betoogt Dr. Meeuwesse, dat de
Duytse Lier slechts begrepen kan worden als de weergave ener ontwikkeling,
die menselijkerwijze uit moest lopen op
die „bekering". Deze dissertatie, die eerder een meesterwerk dan een proefstuk
lijkt, is een dusdanig belangrijke bijdrage
tot de kennis van een onzer grootste
dichters, dat men in het vervolg niet
meer over Jan Luyken zal kunnen spreken, zonder dit degelijke boek bestudeerd
te hebben. Een meer gedetailleerde kritiek hoort thuis in de vaktijdschriften.
Bern. van Meurs

De Nederlandse Poëzie in honderd Verzen. Bijeengebracht en toegelicht door
Dirk Coster. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1953, 3de druk, 278
pp., f 8.50.
Costers befaamde keuze uit Nederlands poëzie verscheen voor het eerst in
1927, daarna in 1931 en thans beleeft zij
een derde uitgaaf. De honderd verzen
zijn gebleven en aan de boeiende, voortreffelijke inleiding van bijna honderd
bladzijden werd weinig veranderd. Coster sluit het tijdperk zijner keuze af met
1914. De veel gesmade criticus heeft met
deze uitgave en met die andere, ,,Nieuwe
Geluiden", meer wellicht dan wie ook,

Nederland.

J. v. H.

Prisma boeken.
Het laat Seizoen. De wedergeboorte der
Nederlandse Poëzie 1880-1900. Inleiding en keuze van Dr J. C. Brandt
Corstius. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 239 pp., f 1.25.
De inleider heeft uit het werk der

voornaamste dichters van het einde der
vorige eeuw een in het algemeen goede
keuze gedaan. Even kan het verwonderen dat hij voor Helène Swarth een mime plaats open houdt en Henriëtte Roland Holst weglaat, dat hij Hegenscheidt
eveneens rijkelijk opneemt en van de
Woestijne slechts matig bedeelt. Ook het
niet-opnemen van Boutens en Leopold
bevreemdt.Wellicht heeft het evenwicht
tussen Noord en Zuid hem moeilijkheid
veroorzaakt. J. v. H.
Arthur van SCHENDEL, ShakespeareVerlaine. -- J. M. Meulenhoff, Amsterdam, Antwerpen, 1953, 231 pp.,
f 6 en f 7.90.
De zeer mooie en gedegen studie over

de Engelse dramaticus en de piëteitvolle
beschouwing over Verlaine zijn in de
nieuwe uitgave in een deeltje verschenen. Beide opstellen behoren tot het
mooiste wat van Schendel ons geschon
ken heeft. Dat ze zeer gewaardeerd werden, bewijzen de herdrukken. Deze nieuwe uitgave aanbevelen? Van ganser

harte. Joh. Heesterbeek

KUNST EN CU LTUURLEVEN
geschiedenis kennen. De vrijheid van de
Theodor SEIDENFADEN, De Meester
van Brugge. Nederl. van J. H. P. romancier mocht schilders' jeugd in Duitsland en een reis naar Italië volgens eigen
Jacobs (B.F.T.-Combinatie 1953vinding scheppen, zonder dat de stem54) .
P. Vink, Antwerpen, 1953,
237 pp. geïll., ing. Fr. 68, geb. Fr.
95 (buiten reeks: Fr. 95 en Fr. 150) .

Het verhaal van Memling's leven, zó
voorgesteld alsof de meester zelf zijn herinneringen neerschreef. Dit geeft aan het
werk een bijzondere sfeer van wijding en
bezonkenheid, vol menselijke ervaring en
laat-middeleeuwse bekoorlijkheid. Daarbij
wordt zo weinig mogelijk beroep gedaan
op de legende, en Memling verschijnt ons
als de rijke Brugse poorter, die wij uit de

ming van het geheel er door geschaad
werd. A. Deblaere

Rogier van der
Weyden. --- Verlag F. Bruckmann,

Herman BEENKEN,

München, 236 pp. waarvan 131 pl.,
4 gekl. pl., 26 X 20 cm., geb. D.M.
29.
H. Beenken heeft het gewaagd een oplossing voor te stellen van het verwarde
probleem, dat rond de laatste Brusselse
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openbare gebouwen in Darmstadt voor.
Het derde gesprek over een even actueel onderwerp als de twee voorgaande:
„Mensch und Technik" onderscheidt zich
vooral door het internationaal arbeidsgesprek, waaraan verscheidene Nederlanders deelnamen.
Elk deel geeft verder nog een overzicht en illustraties van de tentoonstellingen die ter gelegenheid van de gesprekken en onder hetzelfde thema werden gehouden. G. Bekaert
Robert JUNGK, De toekomst is reeds begonnen. Macht en onmacht van
Amerika, vert. Maarten van Nierop.
Lannoo, Tielt, 1953, 349 pp., ing.
Fr. 90, geb. Fr. 118.
De „homo technicus" van Wells, Huxley en Orwell bestaat niet alleen in de
verbeelding, maar in levende lijve, „ingebouwd" in de moderne machines, als
een soms weerbarstig, nog te onbereken--

baar individu, ingeschakeld in de geweldige technische inspanning van de
USA. Jungk vertelt ons in rustige journalistieke taal over de atoomsteden, de
reactievliegers, de moderne gemechaniseerde landbouw, en vooral over de verschillende machines, die steeds meer de
menselijke historie gaan bepalen, de
„electronische hersens", de „leugendetector", de verschillende robotten voor statistiek. De grondtoon is nogal oppervlakkig pessimistisch. Het beste hoofdstuk is
dat over de goede en kwade kanten van
de studie der „Human Relations" in de
fabrieken, waaruit beter dan uit elk onderzoek blijkt, dat elke technische vooruitgang werkt als een tweesnijdend
zwaard, zoals Congar terecht opmerkt in
zijn laatste boek. Deze opvatting is juister, en in de grond dieper dan een al te
gemakkelijk gejammer. Al deze uitvindingen kunnen zeer veel ten goede helpen, zeer veel ook vernielen. „LIn homr
me averti en vaut deux!". P. Fransen

PSYCHO LOGIE
zijn boeken wel niet vlug „populair" zulProf. Dr M. J. LANGEVELD, Inleiding
tot de Studie der Paedagogische Psy- len worden.
Het meest bekende en waarschijnlijk
chologie van de Middelbare Schoolleeftijd. — J. B. Wolters, Groningen, het minst moeilijke werk van deze paedagoog is zijn: Inleiding tot de Studie der
1950, 4de druk, f 10.40.
Over het Wezen der Paedagogische Paedagogische Psychologie dat reeds verPsychologie en de Verhouding der schillende herdrukken beleefde. Hierbij
Psychologie tot de Paedagogiek. — valt op te merken dat die stof welke men

J. B. Wolters, Groningen, 1951, 44
pp., f 1.25.

Verkenning en Verdieping. Een Bundel Herdrukken en Nieuwe Studiën
op Paedagogisch en Psychologisch
Gebied. --- J. Muusses, Purmerend,
1950, 343 pp., f 8.50.
De boeken van professor Langeveld
vertonen twee in het oog springende karaktertrekken: enerzijds laten ze de enorme belezenheid en eruditie van de auteur
tot uiting komen en anderzijds wordt de
stof gepresenteerd in een gecondenseerde
vorm. Maakt de eerste eigenschap elk
boek van professor Langeveld meer dan
het lezen waard, de tweede ontmoedigt
de „lezer". Men kan deze boeken immers
niet lezen men moet ze bestuderen. De
zinnen zijn te zwaar beladen met gedachten vol diepgang en van uiteenlopende
aard om toe te laten deze werken vlot
door te nemen. De auteur biedt zoveel
rijkdom en doet dit soms in zo snelle gedachtenophopingen en gedachtenzwenkindaarbij wel wat al te veel als begen
dat
kend of begrepen veronderstellend

gewoonlijk als rechtstreeks met de paedagogiek in verband staande beschouwt,
slechts een minderheid uitmaakt van het
vele gebodene. De schrijver plaatst deze
stof namelijk in zo'n omvangrijk kader
van algemeen-psychologische en ontwikkelings-psychologische vraagstukken, dat
het boek een standaardwerk kan zijn zelfs
voor diegenen, wier interesse niet direct
paedagogisch is georiënteerd. Zowel voor
de student als voor de docent is het een
degelijk naslagwerk. Men kan er op vertrouwen, dat geen enkel belangrijk facet
of probleem binnen de gegeven titels onbesproken blijft. De schrijver geeft ook
zijn eigen visie, na die van anderen te
hebben vermeld. En door aan elk hoofdstuk een aparte bibliographische lijst toe
te voegen, wijst hij de weg voor verdere
studie.
In zijn inleiding vraagt de schrijver
zich af: „Hoe is dit kind?" Dat is de
vraag, waaraan de opvoeder nooit ontkomt. Noodzakelijk moet hij dan aanknopen bij hetgeen hem bekend is over de
psyche in het algemeen, over de psychische ontwikkeling in het algemeen, over
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psychische functies, hun wezen en ontwikkeling, over karakters en typen, over
leren en onderwijzen, enz. enz.
Deze zienswijze verklaart dus de brede opzet van bovengenoemd omvangrijk
werk.
Dat paedagogische psychologie serieuze studie vergt, niet alleen vanwege haar
veelvuldige verbondenheid met zoveel
andere aspecten der psychologie, maar
vooral ook om haar eigen grondprobleem,
toont professor Langeveld in een werkje
van veel geringere omvang: Over het
Wezen der Paedagogische Psychologie
en de verhouding der Psychologie tot de
Paedagogiek.
Deze dubbele titel komt voort uit de
dubbelterm ,,Paedagogische Psychologie".
Het wezen ener paedagogische psychologie ligt immers in de aard der verhouding
van de psychologie tot de paedagogiek.
En deze verhouding is niet zonder meer
die van hoofdwetenschap tot hulpwetenschap, van toepassing tot toegepaste wetenschap of van descriptieve tot normatieve wetenschap, welke drie tegenstellingen de meest gangbare opvattingen zijn
in de bestaande literatuur. Hoe is die
verhouding dan wel? Bij zijn principiële
analyse vraagt de schrijver zich allereerst
af van welke aard een psychologie moet
zijn, waartoe de paedagogiek in een organisch en productief verband kan staan.
Wat de gangbare ontwikkelingspsychologie beschrijft als ware het een onvermijdelijk noodzakelijke ontwikkeling in één
bepaalde zin, is slechts één mogelijkheid
binnen een speelruimte van grote omvang
en vage grenzen.
Het is duidelijk, aldus de schrijver, dat
slechts een psychologie betekenis kan
hebben voor een menselijk-existentiële
situatie, zoals opvoeding en opgevoedworden immers zijn, wanneer die psychologie zelf ontstaan is uit de analyse van
die feitelijk menselijk-existentiële situaties. De psychologie, die voor de paedagogiek betekenis zal hebben, moet dus uit
een waarlijk-menselijke ontmoeting geboren worden. Aan de psycholoog stelt
schrijver de eis om in die situatie de mens
van totaliteitsstandpunt uit te zien en
slechts zuiver phenomenologisch te werk
te gaan bij zijn ontcijfering. En daarbij
Bent hij uit te gaan van een anthropologische visie op het kind als „animal edu
candum". Het is de philosophische anthropologie, die de vooronderstellingen
van de psychologie onderzoekt en omschrijft en aantoont, dat de paedagogische
psychologie haar fundament vindt in de
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phenomenologische analyse van de opvoedingssituatie als een essentiële en
existentiële situatie van het kind.
De voorbereidende gedachten, die leidden tot bovengenoemde publicatie, vindt
men op meer dan één plaats in zijn: Verkenning en Verdieping. Deze bundel verzamelde opstellen bevat herdrukken en
nieuwe studiën van professor Langeveld
op paedagogisch en psychologisch gebied.
De 25 artikelen zijn naar hun onderwerp
onder twee categorieën geplaatst. De eerste twaalf staan onder „Psychologie uit
paedagogisch oogpunt". Deze categorie
wordt geopend door „De ontwikkelingspsychologie als probleem", waarin we
reeds de leidende gedachten vinden van
de boven besproken publicatie over deze
problematiek.
Dan volgen een drietal artikelen over

Piaget's conceptie van de kinderlijke
geest, kinderspel en kinderlijke moraliteit.
Piaget wordt daarbij van principieel
standpunt bekeken. Hij blijkt vooral
kwetsbaar te zijn in zijn methode --- nl.
de ondervraging van kinderen, waarbij
als gezichtspunt de controle van het probleembewustzijn bij het kind geheel ontbreekt --- en in zijn philosophische basis:
een biologisch apriorisme op neo-positivistische grondslag, dat dus de psychologische problematiek deterritoriseert.
In de volgende artikelen behandelt
Langeveld enige begrippen uit de ontwikkelingspsychologie zoals geboortetrauma, fixatie en regressie, Ook de puberteit wordt van verschillende kanten
onder de loupe genomen. Zo wordt de
geestelijke ontwikkeling, de taalontwikkeling en de sociaal-psychologische ontwikkeling gedurende de puberteit bestudeert.
Speciale aandacht wordt besteed aan de
pioniersrol, die G. Stanley Hall heeft gespeeld in het opbouwen ener puberteitspsychologie. Na enige artikelen over de
factoren, die het „type van de onderwijzer" tot stand brengen en over de psychologische analyse van de schoolklas,
volgt een opstel in het Engels over „Psy chology and physiology of man".
De tweede categorie onder de hoofding
„Didactica en Paedagogica" omvat dertien artikelen over onderwijs en opvoeding, die de hele boog van de lagere
school tot de universiteit omspant. De
behandelde stof bevat zowel „De selectieve waarde van een stilleesstuk, beoordeeld na drie en half jaar schoolgeschiedenis" als (in het Engels) The University's part in the Education of the Citizen". Daarnaast wordt ook veel aandacht
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reid zijn eenheid weer beleven, en zijn
roeping vervullen.
De auteur geeft in zijn overzicht van
die 28 eeuwen Europese geschiedenis van
Homeros tot nu, niet een résumé van
dat hele verleden, maar hij wijst telkens
de typisch Europese kenmerken van elke
periode, de eigen bijdrage van elke tijd
tot hetgeen wij, Europeërs, nu zijn, met
scherp inzicht en verrassende duidelijkheid aan. Werkelijk een boek dat alle
intellectuelen, begaan met het lot van
Europa, zouden moeten lezen.
M. Dierickx
Dr M. Van DURME, Antoon Perrenot,
bisschop v an Atrecht, kardinaal van
Granvelle, minister van Karel V en
van Filips H (1517-1586) (Verh.
Kon. Vl. Acad. voor Wetensch.
Lett. en Schone Kunsten van België,
Klasse der Letteren, Verh. nr. 18) .
Paleis der Academiën, Brussel,
417 pp., 20 pltn.
1953, XXXIX
Ofschoon de XVIe eeuw één der best
gekende eeuwen is, ontbrak nog steeds
een uitvoerige biografie van Kardinaal
Granvelle. Deze minister van Karel V en
Filips II heeft echter zo'n wijdvertakte
werkkring en zo'n langdurige diplomatieke loopbaan gehad, en zo'n immense
briefwisseling nagelaten, dat tot nog toe
niemand het had aangedurfd zijn leven
te beschrijven. Daarom verdient Dr Van
Durme onze hartelijke gelukwensen, dat
hij zich voor die zware taak heeft aangegord. Het kostte hem vijftien jaren
aanhoudende studie van alle gepubliceerde werken en bronnen, en een archiefonderzoek in de grote bibliotheken en archieven van acht Westeuropese landen.
Achtereenvolgens behandelt hij Antoon
Perrenot als medewerker van zijn vader
Nicolaas, de eerste-minister van Karel
V (1538-1550) , als eerste raadsheer van

Karel V (1550-1556) en als minister van
Filips II (1556-1586) . Vooral van 1556
tot 1564 was Granvelle zeer actief bij de
regering van de Lage Landen betrokken,
maar ook later bepaalde hij herhaaldelijk
door zijn raadgevingen de politiek van
de koning in onze gewesten.
Op een paar schakeringen na, die de
auteur trouwens zelf aangeeft, zijn wij
het volledig met hem eens, en wij verheugen ons tenzeerste dat hij deze grote
staatsman eindelijk volle recht laat wedervaren. Granvelle had grote gebreken
en grote kwaliteiten. Hij was een kerkvorst der Renaissance wiens leven niet
altijd stichtend was, hij was heerszuchtig
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en hoogmoedig, hij kon toornen maar
ook vergeven. De trouw aan de vorst
gold hem boven alles. Hij was wel absolutistisch gezind, maar wilde daarom
niet alle privileges afschaffen. Wat de
Nederlanden aangaat, de Spaanse Inquisitie heeft hij hier nooit willen invoeren;
het bisdommenplan, dat zoveel onheil
zou stichten, komt niet van hem; herhaaldelijk dringt hij aan op gematigdheid en.

op een generaal pardon na de troebelen;
en telkens weer keurt hij het optreden
der Spanjaarden in onze gewesten af. Uit
het boek leren wij Granvelle kennen als
een helderziend en kranig diplomaat, als
een man van ongehoorde werkkracht en
grote invloed, en als een der verdienstelijkste maecenassen der XVIe eeuw.
Wij betreuren dat de stijl wat stroef is
en de taal niet vrij van smetten. Waar
de auteur andere schrijvers citeert en
dit gebeurt o.i. te veel en vooral in te
lange aanhalingen — dan doet hij dat
zeer vrij, terwijl de verwijzing onderaan
op de bladzijde niet altijd duidelijk is.

.

De Koninklijke Vlaamse Academie
heeft de wetenschap zeer bevorderd door
deze degelijke biografie, rijk geïllustreerd

en van een gedetailleerde stamboom der
familie Perrenot voorzien, zo voornaam
uit te geven. M. Dierickx
Historisches Lexikon von der Vorzeit bis
zur Gegenwart. --- Verlag Sebastian
Lux, 1VYurnauIINTunehen, 1953, 680
pp., 500 afb., geb. D.M. 15.50, luxe
band D.M. 18.50.
Dit historisch lexicon behandelt niet
alleen het politieke, maar ook de economische, sociale, culturele, godsdienstige
en institutionele aspecten van de geschiedenis. Vakhistorici weten elders uitvoeriger gegevens te vinden, maar voor studenten in de geschiedenis en voor leken
in het vak, die vlug bescheid willen we-

ten, biedt het grote faciliteiten.
Wat de kerkgeschiedenis betreft moet
de lezer er rekening mee houden, dat het
lexicon van protestants standpunt uit geschreven is. Toch is het streven naar objectiviteit zo reëel, dat er, voor zover
wij nagingen, geen storende onjuistheden
in voorkomen, al zouden katholieken de
uiteenzettingen anders schakeren en de
toegewezen ruimte aan protestantse en
katholieke persoonlijkheden en leerstellingen anders doseren. Zo zou een katholiek naast Jesus ook Maria, en naast
Wittenberg ook Lourdes en Fatima opnemen; toch stippen wij aan dat b.v. Rerum Novarum en Quadragesimo Anno
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wel zijn opgenomen. Alleeen de korte artikels Jesuiten, Jesuitenstaat en Lo yola
getuigen van een blijkbaar onoverwinbare protestantse vooringenomenheid.
De auteurs moesten een keuze doen in
de immense stof. Het trof ons dat de
laatste Nederlandse koningen Willem I,
II en III, en koningin Wilhelmina niet
zijn opgenomen, maar wel koningin Juliana; voor België komen de koningen Le-

opold I en II in het lexicon voor, maar
koning Leopold III en koning Boudewijn
niet.
Naast de in linnen ingebonden band,
is er ook een uitgave met buigbare, afwasbare luxe band met goudstempel.
Als men rekening houdt met de boven
aangegeven beperkingen, kan dit lexicon
in ruime kring veel dienst bewijzen.
M. Dierickx

WETEN SCHAP
Joseph BLINZLER, Das Turiner Grablinnen und die Wissenschaft. .–
Buch-Kunst-Verlag, Ettal, 1952, 56
pp., geïll., D.M. 4.80.
Een brochuurtje van 34 pagina's tekst
en 20 pagina's aantekeningen, dat als
enig en onverholen doel heeft, de
echtheid van de Lijkwade van Turijn te
bestrijden en de vervalsing door een kun
stenaar uit de veertiende eeuw als onomstootbaar door de wetenschap bewezen
voor te stellen. „Fir die Wissenschaft ist
das Problem keine Frage mehr die so
oder so beantwortet werden ktinnte" (p.
33) . Zeker de echtheid van het Tureinse
doek is een vrije kwestie die alleen door
wetenschappelijke onderzoekingen kan
opgelost worden, en de auteur heeft
het volle recht, zo niet volkomen gelijk, te
velde te trekken tegen onbezonnen partisanengeest en bewijskrachtloze gevoelsargumenten. Maar hij schijnt toch een
paar essentiële zaken volkomen te vergeten. Hij kan zelf moeilijk zijn partisanengeest tegen de echtheid verbergen en
daardoor is zijn betoog niet meer rustig
en objectief, en ziet hij niet meer dat hij
als verklaring een interpretatie voorstaat
die minstens even onwaarschijnlijk en o nbewezen is als die van de echtheid. Verder schijnt hij als „Wissenschaft" alleen

de exegese en de geschiedenis van bi nnenuit te kennen en zijn zijn argumenten
tegen de biologische gezichtspunten totaal
van ernst en bevoegdheid ontbloot, ja de
lichtzinnigheid waarmede hij zich daarvan afmaakt wettigt wel enigszins de
vraag of de auteur deze wel ooit grondig
heeft bestudeerd. Prof. Dr Alb. Raignier

Die Abstammung des Menschen. Theorie
und Theologie. --- J. Knecht-Verlag,
Frankfurt/M., 1951, 184 pp., D.M.
7.80.
Dit posthuum werk van een katholiek
philosoof, leerling van Max Scheler, verdedigt een drievoudige thesis. de theorie
die het leven uit de levenloze stof en de

Theodor STEINBUECHEL,

mens uit het dierenrijk doet afstammen
heeft uitgediend; de wetenschappelijke
vooruitgang heeft de unieke situatie van
de mens in het heelal onaangeroerd gelaten; er is geen tegenspraak mogelijk tussen het beeld van de mens door de Openbaring medegedeeld en dat uit de natuurwetenschap verkregen, aangezien beide
zich op verschillende plannen bewegen.
De beide laatste stellingen zal ieder kunnen onderschrijven, zij het dan ook om
andere redenen dan die van de auteur.
Van de eerste thesis echter kan men niet
zeggen dat zij algemeen gehouden wordt,
ook niet door spiritualistisch georiënteer-

de wetenschapsmensen, zeker niet door
hen die effectief in het onderzoek staan.
De grondfout van S. ligt in een verkeerde opvatting van de denkstructuur der
positieve wetenschappen, die hij practisch
niet onderscheidt van een wijsgerige geesF. Elliott
tesinstelling.

J. K. CHARLESWORTH, The geology
of Ireland. --- Oliver and Boyd,
Edinburgh, 1953, 276 pp., 25 S.
Een wetenschappelijke inleiding over
het geologisch zo interessante Ierland,
niet te zwaar, met korte overzichten bij
de verschillende tijdperken. De geograaf
zullen vooral het vulkanisme en de ijstijd
interesseren. Uitstekende foto's en verJ. Gerver
klarende tekeningen.
Harry VENCKEN, Tussen oerwouden
en vulkanen. — Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1952, 196 pp., f 6 en

f 7.50.
Pater Vencken, die door zijn vele ver-

halen en reportages algemeen bekend
werd, maar onlangs kwam te overlijden,
maakt hier een reis dwars door Afrika,
van de Kongo-monding langs Victoria
meer naar Mombasa. Het doel van deze
zware, avontuurlijke en spannende reis
wordt nergens aangegeven. In ieder geval is het voor de lezer een interessant

boek geworden. J. Gerver
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de steden
sfeden en
en de
de voornaamste
voornaamsfe gemeenten
gemeenfen van
van hef
hef land
land
Agenfschappen in

STEEDS
STEEDS EN OVERAL
OVERAL DRINKT MEN

GINDER -ALE
GINDER-ALE
HET BESTE DER SPECIALE
BIEREN
SPECIALE BIEREN

*BROUWERIJ
N.V..- MERCHTEM
MERCHTEM
BROUWERIJMARTINAS
MARTINAS N.V.
kwaliteitsdraadartikelen wenst
Wie kwaliteitsdraadartikelen
bevraagt ze bij:
bevraagt
bij:
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PIANO'S
PIANO'S - VLEUGELS - KERKORGELS
RadioGramofoons
Radio- en Televisie-apparaten - Gramofoons
WESTERMARKT 29
AMSTERDAM-C. -- TEL.
TEL. 49905
29 --AMSTERDAM-C.
49905

INGEZONDEN BIJ
BOEKEN INGEZONDEN
BIJ DE REDACTIE
BESPREKING
NAAR MOGELIJKHEID
MOGELIJKHEID
BESPREKING NAAR

— J.
Bertus, De Karavaan. -AAFJES, Bertus.
M. Meulenhoff,
AAFJES.
J. M.
Meulenhoff. Amsterdam,
Amsterdam. 1953,
1953. 63 pp.,
pp ..
f 4.90.
4.90.
BARLACH.
Leben and
und Werk in seinen Briefen,
Briden, mit
25 Bildern,
Bildern. herausg.
Fr.
BARLACH, E
E.,.• Leben
mit 25
herausg. von Fr.
r R.
Verlag, München.
Dross. -R. PiperPiper-Verlag.
1952. 268
.• D.M. 18.
18.
Munchen, 1952,
268 pp
pp.,
BATTERSBY, W. JJ.,
Longmans, Green,
BATTERSBY.
.• De la Salle.
Salle. —
-- Longmans.
Green. Londen.
York. 1953,
1953.
Londen, New York,
481 pp.,
481
pp .• 28/.
28/.
Schwann- Verlag, Düsseldorf.
BAUCH
K.. Abendlándische
Abendländische Kunst,
Kunst. --- Schwann-Verlag.
z.j .• 340
340 pp.,
pp .•
BAUCH K.,
Dusseldorf, z.j.,
266
.• D.M. 20.
20.
266 Abb
Abb.,
BERTIEAUX, R.,
BERTIEAUX.
R .• Aspects de
de l'industrialisation
I'industrialisation en
en Afrique
Afrique Centrale. - Institut des
des
Internationales, Brussel,
kaart, Fr. 175.
Relations Internationales.
Brussel. 1953.
175.
1953, 318
318 pp
pp.,.. 11 kaart.
BOCK.
De, De Vlaamse letterkunde,
letterkunde, ingel.
ingel. door
door A.
A. Van Duinkerken. - De
BOCK, Eug. De,
Sikkel.
1953. 286
286 pp.,
pp .• geb. Fr. 120.
120.
Sikkel, Antwerpen.
Antwerpen, 1953,
BöLL.
de poort
poort. - Allert
de Lange,
Lange. Amsterdam,
Amsterdam. 1953,
1953. 215
215 pp.,
pp .•
Heinrich, Eng is
Allert de
is de
BOLL, Heinrich.
f 7.90.
BONAPARTE.
Napoléon. Aan mijn
mijn soldaten
soldaten (Humanitas-Boekje.
Lannoo.
BONAPARTE, Napoléon,
(Humanitas- Boekje, 7).
7) . -r Lannoo,
Tielt.
.• Fr. 25.
25.
1953, 62
62 pp
pp.,
Tielt, 1953.
30
BOOY.
groter vaderland
vaderland Europa. —
- W. ten
ten Have,
Have. Amsterdam,
Amsterdam. 1953,
1953.30
BOOY, Thijs.
Thijs, Ons groter
1.20.
pp
pp.,.• f 1.20.
BOUWS.
Tom en
en Henk KUITENBROUWER.
KUITENBROUWER, 2e Groot vertelboek voor het KathoBOUWS, Tom
liek gezin. -— De Fontein.
Sheed and Ward,
Ward. Antwerpen,
Antwerpen. 1953,
1953. 303
303 pp.,
pp ..
Fontein, Utrecht.
Utrecht, Sheed
f 7.90.
BROECKAERT.
Norb .• Voor uren
uren van bezinning. -— St Franciscus-Drukk..
Franciscus -Drukk., MeBROECKAERT, Dr Norb.,
chelen.
1953. 186 pp.,
pp.• Fr.
Fr. 50.
50.
chelen, 1953,
Parijs,
Desclée de Brouwer,
BUCK.
J.-M.• S.J.,
S.J .• Educateurs
Educateurs àà la
la dérive.
dérive. - Desclée
Brouwer. BruggeBrugge-Parijs.
BUCK, J.-M.,
1953.
.• Fr. 60.
1953, 196
196 pp
pp.,
BURMEISTER.
Eva. Onder
dak. - van Loghum Slaterus.
Arnhem. 1953,
1953. 188
188
Slaterus, Arnhem,
Onder één dak.
BURMEISTER, Eva,
pp
6.90.
pp.,.• ff 6.90.
De boeken
boeken aangekondigd
aangekondigd en
en besproken
besproken in
in dit
dit
te bestellen
bestellen bij:
tijdschrift
tijdschrift zijn
zijn te
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CAPPE, Jeanne, Alice in Het Wonderland, tek. van Simonne Baudoin.
Casterman,
Doornik-Parijs, 1953, 31 pp., rijk geïll., gr. form.
CARAMAN, Philip, S.J., Saints and ourselves. — Hollis and Carter, London, 1953,
138 pp., 10 s. 6 d.
CARSON, Rachel, De levende zee. — Born, Assen, 1953, 211 pp., f 8.90.
COSTER, Dirk, De Nederlandse poezie in honderd verzen. — van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1953, 3de druk, 278 pp., f 8.50.
CRUYSBERGHS, Mgr K., Thomas a Kempis en de priester. — De Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1953, 312 pp., Fr. 120.
DEBROEY, Steven, Rebel uit roeping. Het leven van Patrick Pearse. — Lannoo,
Tielt, 1953, 208 pp., geïll., ing. Fr. 78, geb. Fr. 106.
DELOBEL, H., Beeld en Woord. Dl. 2. — Van In, Lier, 1953, 48 pp., geïll.
Diocesaan Maria Congres. Den Bosch, 5-12 Juli 1953. — G. Mosmans, Den Bosch,
1953, 174 pp.
DRASHKOVICH, Dr M., Tito's Elections. — The Serbian Literary Association,
Inc., Chicago, 1953, 14 pp., 20 cents.

N.V. JOS TEN BERG's HANDELMAATSCHAPPIJ
DONKERSTRAAT 19 —UTRECHT — TELEFOON 19470 en 23120

7

1/meta 5- dely¢ &QIIIta9Qt

Ook leverbaar met 2, 3
en 4 bakjes
Inhoud der bakjes van
85 cl - 6 I
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 rusthuizen.

DIJKSTERHUIS, Dr E. J., Doel en Methode van de geschiedenis der Exacte Wetenschappen. — J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1953, 27 pp., f 0.95.
EERENBEEMT, Dr André van den, Missieactie en Missieproblemen.
R.K. Jo ngensweeshuis, Tilburg, 1953, 168 pp., f 3.75.
ELTZ, Sophie Zu, tinter dem Adventskranz. — Ars Sacra-Verlag, Munchen, 1952,
158 pp. geïll., geb. D.M. 7.50.
FERBER, Edna, Vreemdelinge in eigen huis.
Uitg. Hollandia, Baarn, 1953, 431
pp., f 8.90.
FISCHL, Johann, Materialismus and Positivismus der Gegenwart. — Verlag Styria,
Graz, 1953, 388 pp., 87 S.
GARBETT, Cyril, The Church of England. r-- Hodder and Stoughton, London, 1953,
128 pp., 3/6.
GARDINER, Al. en DAVIES, Nina, La peinture égyptienne ancienne, 1.
A.
Guillot, Parijs, 1953, 34 X 26 cm, 10 gekl. pl., Fr. Fr. 2000.

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 vervaardigen van prima gewapende
holle baksteenvloeren.

S.V.K. Geribde holle Blok- en Pluimstenen voor lichte scheidingsmuren.
S.V.K. Gevelstenen in verschillende kleuren en afmetingen, en in ruime sortering.
S.V.K. Ceramvloeren in een rijke keus : 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
Inrichtingen.

GELDER, Dr L. van, On tsporing en correctie. — J. B. Wolters, Groningen, Djakarta, 1953, 278 pp., f 8.90.
GISCHIA, L. en MAZENOD, L., Les arts primitifs francais. Texte de Jean Verrier.
Arts et Métiers Graphiques, Parijs, 1953, 32 X 25 cm, 31 pp., 224 pl.
GOGH, Vincent Van, Von Feuer zu Feuer. Der Lebensroman des Kunstlers. -- R.
Piper- Verlag, München, 1953, 229 pp., geïll., geb. D.M. 8.50.
GOLDSCHEIDER, L., Michelangelo. Schilderijen-Beeldhouwwerken-Architectuur.
Complete uitgave met inl. catalogus en 300 ill. in diepdruk en kleurendruk.
Phaidon Press, Londen; De Haan, Utrecht; Standaard - Boekhandel. Antwerpen,
1953, 30 pp., 31 X 23 cm, geb. Fr. 340.
GRAHAM, Aelred, Catholicism and the world today. -- Thames and Hudson, Londen, 1953, 234 pp., 15/.
Gregorianum. Indices Generales 1920-1950. Vol I-XXXI Pontificia Universitas Gre-

goriana, Rome, 1953.
Grosse Kunstfiihrer: I: H. SCHNELL, Die Wies; III: H. SCHNELL, Ettal; XII; Th.
BOGIER, Maria Laach. — Die Kleinen Kirchenfiihrer: Bamberg; Reichenau;
Limburg; Vierzehnheilg. Tuttlingen; St Gallen. --- Verlag Schnell & Steiner,
Munchen, z.j., rijk geïll., D.M. 3,60 3 0,70 0,70 1 0,70 0,70 1.
HAFTMANN, Werner, Paul Klee, Wege bildnerischen Denkens,
Prestel Verlag,
Munchen, 176 pp., 21 Abb., 13 Taf., 3 gekl. pl., D.M. 15.50.
HANDTPOORTER, F., De hangmat der naleven.
Eigen Beheer, M. De Wulf-

-

-

-

-

-

-

—

-

straat, 24, Poperinge, 1953, 30 pp., Fr. 30.
HARRER, Heinrich, Zeven jaar in Tibet, --- Pax, Den Haag, 1953, 347 pp., f 9.75 en
f 7.50.
HARTMAN, Olov, Heilige Maskerade. --- De Fontein, Utrecht; Sheed and Ward,

Antwerpen, 1953, 139 pp., f 4.90.

HASSEL, B. Van, Praatjes met onze kleuterleidsters (Opvoedkundige brochurenChristelijk Onderwijzersverbond, Brussel, Belliardstraat, 151, 1953,
reeks) .

118 pp.. geïll., Fr. 30.
HAUSENSTEIN, W., Abendlindische Wanderungen.
Munchen, z.j., 340 pp., geïll., geb. D.M. 12.80.

—

Schnell & Steiner Verlag,
-

Sedert 1870 legt de

Firma M. H. Lummerzheim & Co
— 107, Zeeschipstraat, Gent —
asfalt daken met volledige dichtheidswaarborg.

Douwe Egberts „AMPHORA"
is een in reepjes gesneden,
geperste pijptabak.
!I/

if
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Door 'n speciale fabricage-methode

een maximum aan geur en smaak.
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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.

HEERING, Prof.
Prof. Dr
Dr G.
G. J.,
- J.J.Bijleveld,
HEERING.
J.• De zondeval van het
het Christendom.
Christendom. ~
Bijleveld. Utrecht,
Utrecht.
1953, 252
252 pp
pp.,
1953.
.. f 8.90.
Heilslehre der Kirche.
Heilslehre
Kirche. Dokumenté'
his Pius
Pi us XII. besorÇJt
Anton
Dokumentevon
von Pius
Pius IX
IX his
besorgt von
von Anton
Verlag, Freiburg,
Freibur~J. Schweiz,
Schweiz, 1953,
1953. 1344
1344 pp
.. Fr.
30.
ROHRBASSER. ~ Paulu,
Paulus Verlag,
pp.,
Fr. 30.
HEMELDONCK, Em.
Em. Van, Maria
Maria mijn
HEMELDONCK.
mijn kind
kind (Rcinal'rt-Reeks,
(Reinaert-Reeks,33).
33).- - Wetstraat,
125, Brussel,
Brussel, 1953,
125.
1953. 228
228 pp.
HEMELDONCK, Em.
Em. Van,
Soet Antwerpen,
Antwerpen,adieu
adieu....
.... (BerkHEMELDONCK.
Van. Soet
Brem-reeks. 15).
(Berk- en Brem-reeks,
15),
Lannoo, Tielt.
Tielt, 1953,
374 pp.,
pp., inÇJ.
ing. Fr. 100.
100. qeb.
geb. Fr.
Fr. 128.
128.
- Lannoo.
19'i3. 374
HERGé, De
De avonturen
van Kuifje:
Kuifje:De
De Raket
Raketnaar
naarde
demaan.
maan.1.1.-- Casterman,
HERGé.
avonturen van
Castcrman. DoorDoor1953, 62
62 ÇJekl.
gekl. pp
pp.,
gr. form.,
nik, 1953,
.. qr.
form .. Fr. 65.
6'5.
nik.
Historisches Lexikon
Lexikonvon
vonder
derVorzeit
Vorzeithis
bis zur
zur GeÇJenwart.
Gegenwart.-- VerlaÇJ
Historisches
Lux. MorVerlag Seb. Lux,
nau/MUnchen, 1953.
1953, 12
19 cm,
cm, 680 pp
nau/München,
12 X 19
.. 500
500 afb., geb.
ÇJeb. D.M.
D.M. 15.50.
15.50.
pp.,
HOPKINS, Gerard Manley,
HOPKINS.
Manley, Po
ems and
Books. Melbourne,
Melbourne. LonPoems
andProse,
Prose.- - Penguin
Penguin Books,
don, 1953,
1953. 252 pp.
pp.
don.
HUYBRECHS, Dr
Dr FF.,
De Oude
Oude Volken
Volken uit
uit het
het Oosten
Oosten en
en uit
uit Griekenland.
Griekenland.- - N.V.
HUYBRECHS.
.. De
NV.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen.
Standaard-Boekhandel.
1953. 162
54.
Antwerpen, 1953,
162 pp.,
pp., Fr. 54.
JAS
PERS. K..
A. Francke-Verlag,
Bern, 1953,
1953. 77
pp .•
JASPERS,
K., Lionardo
Lionardoals
alsPhilosoph,
Philosoph.~- A.
77 pp.,
Francke-Verlag, Bern,
Zw. Fr.
Fr. 4,80.
4.80.
JONE, P. Dr
Moraaltheologie.- - J.J. J.J. Romen
JONE.
Dr Heribert,
Heribert. 0.F.M.Cap.,
O.F.M.Cap., Katholieke
Katholieke Moraaltheologie,
Romen en
en
1953. 77de
de druk, 1953,
1953, 854
854 pp.,
pp .. f f18.50.
18.50.
Zn.
Zn, Roermond,
Roermond, Maaseik.
Maaseik, 1953,
Jubileum
Bundel, aangeboden
Dekker en
jubileum Bundel,
aangebodenaan
aanPrDf.
Prof.Mag.
Mag.Dr
Dr G.
G. Kreling
KrelingO.P.
O.P.-- Dekker
en van
de Vegt,
de
Vegt. Nijmegen,
Nijmegen, 195,.
.. ff 8.90.
8.90.
1953. 304
304 pp
pp..
KAUFMANN.
R .. En
En alleen
alleen ons
ons hart
hart weet
weet waarom
waarom (Triomfrepks).
KAUFMANN, R.,
(Triomfreeks).-- J.J. van
van Tuyl,
308 pp.
1953, 308
Antwerpen, 1953,
KNOX, RonaId
Ronald A..
A., A
A new
new Testament
Testamentcommentary.
commentary.- - Dl I. -- Burns
KNOX.
BurnsOates,
Oates,Londen,
Londen,
1953, 276
276 pp.,
1953.
pp .. 18
18 S.
S.
157 pp., geïll.,
geïll., ing.
50.
KOCHER. H.,
H., Jolbars
Jolbars de
de tijger.
tijger. - Lannoo,
1953, 157
ing. Fr. 50,
KOCHER,
Lannoo, Tielt, 1953,
geb. Fr. 68.
geb.
68.
LAARVELD, H.,
van het
het gebed.
gebed. - Helmond,
LAARVELD.
H.. S.M.,
S.M .. De
De rijkdommen
rijkdommen van
Helmond,Helmond,
Helmond. 1953,
1953.
202 pp.,
202
pp .. f 9.50.
9.50.
LANGE,
Egijpte.--- W.
de Haan,
pp.,.. 80
LANGE. Kurt,
Kurt. Egijpte.
W. de
Haan, Utrecht,
Utrecht. 1953,
J953. 272
272 pp
foto's, f 13.50.
13.50.
80 foto's,
LATIL,
de, La pensée
LATIL. Pierre
Pierre de.
pensée artificielle
artificielIe (L'avenir
..- Gallimard.
(L'avenir de
de la
la science.
science,34)
34).
Gallimard,
Parijs, 1953,
pp., 11 tabl. ge111.,
ÇJl'ill .• Fr.
890.
Parijs,
1953, 332
332 pp.,
Fr. Fr. 890.
LEBEER. Dr T.
T.. Over
Overbegaafde
beÇJaafdekinderen
kinderen (Verh
StanLEBEER,
(Verb. der
der KV.H.U.,
K.V.H.U.,430).
430).- - N.V. Standaard-Boekhandel.
Antwerpen. 1953,
1951. 30
,0 pp
pp
daard-Boekhandel, Antwerpen,
LEBON. Mgr
MÇJr T..
T.. Het
wonder dat
Vlaamse Drukkerij,
Drukkerij, Leuven,
Leuven, 1953,
1953.
Het wonder
dat Maria
Mariais,
is, - De
De Vlaamse
LEBON,
48 pp.,
pp .. Fr.
Fr. 24.
24.
LIBION.
LIBION. R..
R., Prisonnier
Prisonnier de Dieu.
Dieu. Intr,
Tntr. et
E't notes
]1otp" par
par A.
A, Nazé,
Nazé. S.T.
UniversiS.T.- - Edit. Universitaires,
taires. Parijs-Brussel,
Parijs-Brussel. 1953,
1951, 198
198 pp..
pp .. Fr,
Fr. 48,
4S
LlPPERT, Peter, S.J.,
S.l.. Von
Wundern und
Geheimnissen. -- Verlag
VerlagArs
ArsSacra,
Sacra.MiinMünVon Wundern
and Geheimnissen.
LIPPERT,
chen. 1953,
1953. 264
264 pp.,
pp .. I1 pI.,
ing. D.M. 8.40,
8.40. qeb.
(Wb. D.M.
D.M. 11.60.
11.60.
chen,
pl., ing.
LISSENS.
Dr R.
van 1780
1780 tot
tot heden.
heden.-- Elsevier.
LISSENS. Dr
R. F.,
F .. De
De Vlaamse
Vlaam8e Letterkunde
Letterkunde van
BrusElsevier, Brussel-Amsterdam,
1953. 2-12
242 pp
pp.,
sel-Amsterdam. 1953,
.. 23
23 ill.,
ill.. geb.
ÇJcb. Fr.
Fr. 155.
155.
MARITAIN,
MARITAIN. Jacques,
Jacques. Approches
Approches de Dieu
Dieu (Sagesse
(SagE'sse etet Culturps).
Alsatia.ParijsParijsCultures). -- Alsatia,
Colmar,
1953. 138
138 pp.
pp.
Coimar, 1953,
Met
de Heiligen
Heiligen het
het jaar
jaarrond.
rond.DI
DlI.I.-- Paul Brand,
Brand. Bussum,
Bussum, 1953,
1953. 2de
2de druk,
druk. 600
600 pp.,
pp .•
Met de
f 12.50.
12.50.
MOELLER. Ch.,
Ch .. Littérature
Littérature du XXe
XXe siècle
siècleetetchristianisme.
christianisme. II:
II: La
La foi
foien
enJésus-Christ.
Jésus-Christ.
MOELLER,
- Casterman,
Casterman, Parijs-Doornik,
Parijs-Doornik. 1953,
1953. 354
354 pp.
pp.
MOREAU,
Abel,Pius
PiusX.
X.- - Ferdinand
MOREAU. Abel.
Ferdinand Sch6ningh,
Schöningh. Paderborn,
Paderborn,1953,
1953.104
104 pp.,
pp .. D.M. 3.
3.
PAUL,
Sir Thomas
Thomas More.
More. ~
- Faber
PAUL, Leslie,
Leslie. Sir
Faber and
and Faber,
Fab~r, Londen.
Londen. 1953,
1953. 222
222 pp.,
pp ..
12
12 s. 66 d.
d.
PAUWELS,
PAUWELS. C.
C. F.,
F ..O.P.,
O.P ..Oecumenisch
Oecumenisch leven.
leven... G.
(;. G.
G. G.
G. Mariënburg,
Mariënburg. Den
Den Bosch,
Bosch.
1953,
49 pp.
1953.49
pp.
PETERS,
Hans, Der
Der Dom
Dom zu
zu Köln
Köln 1248-1948,
1248-1948.--- Verlag Schwann,
PETERS. Hans.
Schwann. Düsseldorf,
Düsseldorf, z.j.,
z.j.,
XXVIII pp.
pp ..., 22
22 X
X 30 cm,
cm. 131
131 pl.
pI.
PIEPER, Josef,
Josef, Wat
Wat isisphilosophie?
philosophie? .- De' koopel.
Koepel. Nijmegen,
Nijmegen, Antwerpen,
Alllwerpen, 1953,
1953. 111
lil
pp.,
pp .. ff 3.90.
3.90.
Piper-Biicherei:
Piper-Bücherei: 61: HUXLEY.
HUXLEY. Das
Das Bankett
Bankett fiir
für Tillotson;
Tillotson; 63: Herbstlich helles
helles Leuch
Leuch-,
64: PICASSO,
PICASSO, 46 Lithographien;
Lithographicn; 65:
65: BARLACH,
BARLACH. Zwischen Erde
ErdetenibrmS;
ten überm See: 64:
und Himmel,
Himmel, 45
45 Handzeichnungen.
HandzeichnunÇJen. - Piper-Verlag,
Piper-VprlaÇJ. Miinchen,
München, 61-62-16+4661-62-16+46and
16+45 pp.,
pp., geb.
ÇJeb. D.M.
D.M.2,2.Kunst-Rde
Kunst-Rde D.M.
D.M. 2,50,
250.
16+45
.

C'

PIUS XII, Wereldbrief „Fulgens Corona", over het Mariale jubeljaar, 8 Dec. 19538 Dec. 1954.
Apostolaat van den Rozenkrans, Antwerpen, 1953, 16 pp.
POELNITZ, G. von, Fugger and Hanse.
Mohr, Tubingen, 1953, XIV-236 pp., 4
Abb., ing. D.M. 11.50, geb. D.M. 14.80.
PRINZ, Walter, Der Wohnstrassenbau.
Ferd. Dummlers Verlag, Bonn, 1953, 38
pp., 7 Abb., D.M. 5.80.
Prisma-boeken.
HILDEBRAND, Camera Obscura, 414 pp.
Charles DICKENS, Kerstvertellingen, 214 pp. en 182 pp.
DOROTHY SAYERS, Lord Peter schouwt het lijk, 216 pp.
Joseph CONRAD, Mensen en de zee, 259 pp.
Anton van DUINKERKEN, De mensen hebben hun gebreken, 239 pp.
Pedro ANTONINO DE MARCON, Frasquita, 239 pp.
G. K. CHESTERTON, Orthodoxie, 208 pp.
Het laat seizoen, 239 pp.
Door het oog van de naald, 203 pp.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, f 1.25 per deel.
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Het mysterie van de roeping
in de moderne literatuur
door LEO E. JANSEN S.J.

OOIT hebben priesters en kloosterlingen zich zozeer verheugd in
ieders belangstelling als in de laatste jaren. Wanneer moderne
schrijvers zich neerbuigen over die vreemde gestalten, wanneer ze
wensen _ door te dringen tot de psychologie van de priester, mag men
toch dat interesse niet te gauw op rekening brengen van een grotere
religieuze instelling of van de behoefte naar een intenser inwendig
leven.
De bronnen, waaruit deze belangstelling gesproten is, zijn erg verschillend. Stefan Andres beschrijft treffend enkele van die houdingen,
waar hij in zijn Broeder Lucifer twee jonge Capucijnen met de tram
naar de stad laat rijden. Er zijn er, die met een glimlach vol ongeloof
naar hen kijken, anderen met afkeer, anderen weer met een zwijgende,
bijna beschamende eerbied. In de vriendelijke of deemoedige, gegeneerde of hoogmoedige blik van die mensen ligt hun hele opvatting over de
priester. Welke jonge geestelijke heeft zich niet pijnlijk vereenzaamd
_gevoeld, wanneer hij vermeden en geschuwd wordt door de mensen.
Waar hij zich neerzet in de trein, weet hij dat de plaatsen, naast hem
leeg zullen blijven, tot al de andere bezet zijn.
De zware strijd in iedere priesterziel is zich geroepen te weten in
dienst van de anderen en zich tegelijk van hen gescheiden te voelen.
De Godgewijde is niet zoals de anderen, en toch is hij zoals iedereen.
Dat deze reële antinomie de schrijvers heeft aangetrokken is des te
minder verwonderlijk, waar de psycho-analyse aan de psychologische
roman een nieuwe dimensie heeft toegevoegd. Hoewel niet helemaal
onbekend, was deze tot dan toe slechts geïnsinueerd of door de grootsten onbewust beoefend. Wij denken aan een Dostoïevski en een
Stendhal. De geheime en onbewuste beweegredenen van onze activiteit
worden nagespeurd en beschreven, en waar vindt men een vruchtbaarder bodem voor deze zielsontleding dan juist bij die personen, die als
roeping hebben middelaars te zijn tussen God en de mensen?
Nochtans richtten de romanschrijvers hun aandacht niet zozeer op
het roepingsaspect, als wel op de werking van de priester naar buiten,
op zijn apostolaat, op zijn functie in de maatschappij. Slechts de aller-
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grootsten durfden het aan het mysterie zelf en de theologie van de
roeping te peilen.
Talrijk zijn degenen die een drama weefden rond de heroïsche,
opvallende of zwak-menselijke daden van een priester. Een Gilbert
Cesbron in zijn sympathiek betoog over de zelfvergeten, actieve priesterarbeider (Des saints vont en enter) . Een Crawford Power in De
Confrontatie, waar de providentieel-toevallige ontmoeting met een
priester een kleine lichtstraal brengt in het grijze leven van een kermisacrobaat. Een Jean Anglade in het beschrijven van de tragiek van een
prêtre-ouvrier, die zijn zonde met het leven wil boeten. Een Beatrix
Beck die de wondere werking van de genade wil beschrijven in de ziel
van Barny, een jonge weduwe. Deze ongelovige en vrij lichtzinnige
vrouw geeft zich echter veeleer gewonnen aan de fascinerende kracht
van de priester Léon Morin, dan aan de Goddelijke Meester zelf 1 ) .
Doch weinigen waren in staat deze uitwendige korst te doorbreken om
rechtstreeks het inwendige conflict van de ziel met God te onderzoeken.

***
Wie de priester ziet met de ogen van het geloof, beschouwt hem als
de plaatsvervanger van Christus zelf, als degene die Christus voortzetten en voortleven moet op aarde. Vandaar de eerbied voor zijn
priesterambt.
Hoewel de mensen vroeger even goed als nu wisten dat hun priester
maar een mens was, toch zagen zij eerst in hem de man Gods. Onze
realistische tijd nam echter het aureool weg, dat de geestelijke omkranste, en bewees tevens aan allen een grote dienst. Gedaan met de soms
erg naïeve en overdreven eerbiedsbetuigingen en voorrechten. Men
neemt aan dat de priester een mens is zoals de anderen met zwakheden,
bekoringen, moeilijkheden, met zonden zoals alle mensen. Dit inzicht
heeft bij velen bevrijdend gewerkt, de jammerlijke kloof tussen leek en
priester overbrugd en een gezonde lekenspiritualiteit in de hand gewerkt, waardoor de leek zich terecht evenzeer tot kind van de Kerk
rekent als de priester.
Dit realisme heeft echter ook zijn schaduwzijde: het geleidelijk
wegkwijnen van ieder gevoel van schroom. Veel schrijvers — ook
katholieke --- menen hun tol te moeten betalen aan het actueel-dwingende exhibitionisme. Alles mag gezegd en onthuld worden. Men ziet
niet in waarom men iets zou verbergen. Het gemis aan „pudor" wordt
1 ) Wie in de Franse romanliteratuur de priesterfiguren wil opzoeken, kan het
werkje van J. L. Prévost raadplegen: Le prêtre, ce héios de roman. r-- De Claudel a
Cesbron, Parijs, 1952.
-
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beschouwd als een vorm van oprechtheid, ruimdenkendheid en werkelijkheidszin.
We aanvaarden graag de goede bedoeling van de schrijvers, en
misschien klinkt het enggeestig de nadruk te durven leggen op dit feit.
Toch is het symptomatisch voor het huidig denken over de priester.
Men bewondert zijn apostelhart en zijn offerzin, beschrijft hem als
arbeider te midden van zijn communistische en onverschillige broeders,
maar schrikt er niet voor terug hem te laten bezwijken voor de menselijkste en tevens meest ergernisgevende onder de zonden.
We denken aan Le chien du Seigneur van Jean Anglade, een sterk
geschreven, dramatisch knap gebouwde roman, die echter nooit doordrong tot het wezen van de priesterroeping en -zending, en die, omdat
hij te uiterlijk bleef, ook in een uiterlijke tragedie zijn zwaartepunt
vinden moest.
We denken aan de novice, voor wie dezelfde zonde de aanleiding
werd tot zijn terugkeer in de wereld (Broeder Lucifer van Stefan
Andres) .
We denken aan Monica Baldwin (Ik sprong over de muur), die zich
liet overhalen haar ervaringen neer te schrijven over haar moeizame
heraanpassing aan de wereld, waarin ze na 28 jaar kloosterleven terugkeerde. Het ware beter geweest, indien dit boek niet was geschreven,
heeft men gezegd. De indiscretie ligt niet in het bekendmaken van wat
in het klooster gebeurt. Ze ligt wel in het verkeerdelijk belichten van
een roeping die niet van buiten af kan begrepen worden. Het boek wil
tenminste in de ogen van de uitgevers — een reportage zijn over een
leven, waarvan de meeste mensen bijna niets weten, en is dus zeer
geschikt om, zo niet sensatie dan toch de nodige commerciële belangstelling te wekken.

***

Zeldzaam zijn de schrijvers, die zich boven de concrete en zichtbare
gegevens wisten te verheffen om door te dringen tot het wezen zelf
van de goddelijke roeping. Zij zijn niet blind voor de menselijke zwakheden van de priester. Hun gestalten zijn levensecht. Uiterlijke activiteit, persoonlijke zonde, jammerlijke tekorten bewaren hun relativiteit.
Het mysterie van de roeping en van het priesterschap staan op de
voorgrond. Doch slechts weinige romanschrijvers slaagden erin tot die
kern door te dringen en het ware levensdrama van de Godgewijde
mensen te peilen. Onder hen komen op de eerste plaats Bernanos,
Graham Greene en ook, hoewel in mindere mate, Coccioli. Misschien
kan men hierbij nog Stefan Andres voegen, bij wie het thema van de
roeping wel wordt aangeraakt, maar weldra verdrongen door andere
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motieven. Trouwens zijn belichting van de roeping is vooral negatief.
Broeder Lucius was als kleine jongen reeds door zijn ouders „aan God
beloofd" en werd zich weldra bewust een uitverkorene en bevoorrechte
te zijn. Ziehier, hoe hij voor een medebroeder zijn roeping beschrijft:
„LI moet vooral niet denken, Frater Gerenot, dat ik hier zit, omdat ik
mijn ouders nog na hun dood gehoorzaam. Neen, ik geloof eerder een
innerlijke drang gevolgd te zijn. Of een verlokking, zoals u wilt. Het
ging er mij minder om priester dan wel monnik te worden en wel
monnik in een orde, waarvoor ik het meest bevreesd was. Ja, ik was
wérkelijk bang voor de Capucijnen, voor hun armoede, waarvan ik
zoveel afschrikwekkends gehoord had; en nog meer voor hun gebaarde,
als ik het zo zeggen mag „hemdsmouwen"eenvoud. ik overwoog namelijk aldus: dat, waarvoor je bang bent, zal je op de zekerste wijze verder
brengen. En ik was het meest bang voor de armoede en de eenvoud des
harten. Want ik was zeer romantisch, zo zou men het kunnen uitdrukken, ik leed en lijd nog steeds aan een overmaat van gevoelens. U moet
weten, Frater Gerenot, dat ik in de korte tijd van mijn verblijf hier
ingezien heb, hoe overladen mijn wezen is van barok, hoe onklaar en
mateloos het is" 2 ).
Deze bekentenis bewijst naast de overmoed en de zeer subjectieve
instelling van Frater Lucius, ook zijn naïef idealisme. Of hetgeen
waarvoor iemand bang is, hem het veiligst verder brengt, valt erg te
betwijfelen. De illusie van zijn roeping is gegroeid uit een onbezonnen
geestdrift, een nog kinderlijke drang naar heldhaftigheid en een te grote
zelfverzekerdheid. Weldra trouwens zal hij inzien zijn overgevoeligheid en zijn intens leven naar de zinnen zullen het hem duidelijk maken
dat hij niet werkelijk tot dat leven geroepen was. Eenmaal uitgetreden zal hij echter steeds het stempel van zijn noviciaats j aar bewaren, en
die dagen zullen hem bijblijven als een schone en pijnlijke herinnering
tevens, waaraan hij met heimwee terug zal denken. Zo verging het
wellicht Stefan Andres zelf, die na zovele jaren zijn eersteling opnieuw
ter hand nam en omwerkte. Daarom is het des te begrijpelijker dat hij
de nadruk niet legde op het probleem van de roeping, die hij niet had,
maar wel op enkele neventhema's, de zonde en de duivel, nl. hoe
Broeder Lucius Broeder Lucifer werd, thema's die de hoofdmotieven
geworden zijn van heel zijn werk.
Als we deze roman vergelijken met de heerlijke dialogen, die Bernanos schreef voor een film die nooit gemaakt werd, maar die nu met
schitterend succes op het toneel werden vertolkt, dan treft ons onmid2

) Stefan Andres, Broeder Lucifer. Tielt 1952, p. 32.
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dellijk het verschil van toon. In Dialogues des Carmélites tekent Georges Bernanos, naar de bekende novelle van Gertrud von Le Fort Die
Letzte am Scha f ott, maar op zijn eigen wijze, het leven en de marteldood van het angstige meisje Blanche de la Force, dat een toevlucht
zoekt in de Carmel en er haar vrees voor het lijden offeren wil aan God.
Zij krijgt de naam die zij zelf gevraagd heeft en heel haar wezen
kenmerkt, Sceur Blanche de l'Agonie du Christ. Met heel haar zwakheid geeft ze zich aan God. Als de Priorin zegt: „Er wachten je grote
beproevingen, mijn kind", antwoordt zij: „Wat zou dat, als de Heer mij
sterkt", en de overste verbetert haar gevat: „Niet je sterkte zal Hij op
de proef stellen, maar je zwakheid ...." 3 ) .
God aanvaardt ons zoals wij zijn, als wij de moed hebben onszelf te
aanvaarden en zo tot Hem te gaan. De roeping van de Carmelietes is
het gebed. Indien God de Heer is van alle mensen, moet Hij ook door
allen worden aanbeden. Hoe treffend wordt het weer gezegd door
Bernanos:
„Neen, kindlief, wij vormen geen onderneming voor versterving of geen bewaarplaats voor de deugd. Dit is een huis voor het gebed. Ons bestaan is alleen door het
gebed gewettigd. Wie in het gebed niet gelooft, kan ons alleen als huichelaars of
parasieten beschouwen. Als wij het aan de ongelovigen vrijmoedig zeiden, zouden zij
ons beter verstaan. Zij moeten wel erkennen dat het geloof in God een universeel
verschijnsel is. Is het dan geen vreemde contradictie, dat de mensen in God geloven
en niettemin zo weinig en zo slecht bidden? Veel groter eer dan Hem te vrezen
bewijzen zij Hem niet. Als het Godsgeloof universeel is, waarom is het gebed het dan
niet? De Heer heeft het zo gewild, mijn kind, niet door er, ten koste van onze vrijheid,
een dringende behoefte als honger en dorst van te maken, maar door toe te staan dat
wij in de plaats van de anderen zouden bidden. Aldus is elk gebed, al was het maar
gepreveld door een kleine herder onder 't hoeden van zijn kudde, het gebed van de
mensheid. (Korte stilte) .
Wat de kleine herder af en toe uit aandrang des harten doet, dat moeten wij doen
dag en nacht. Niet omdat wij hopen het beter te doen dan hij. Wel integendeel. De
innerlijke eenvoud, de tedere overgave aan Gods Majesteit, die hem onverwacht
wordt ingegeven, is bij hem genade, iets als een verlichting van de geest. Ons leven
lang leggen wij er ons op toe om ze ook te verwerven, om ze terug te vinden als wij
ze ooit bezeten hebben. Want zij behoort tot de gave der kindsheid, die in ons hart
het kind meestal niet overleeft. Eenmaal de kinderjaren voorbij is er veel leed en tijd
nodig om weer het kind in ons te ontdekken, — om weer op 't einde van de nacht een
nieuwe dag te zien opgaan" 4 ) .

De roeping tot het contemplatieve leven is geen minachting van de
wereld, geen lafheid, geen zoeken van zichzelf, maar het aanvaarden
van zijn eigen zwakheid, het terugvinden van de eenvoud van het
3) Georges Bernanos, Dialogues des Carmélites; wij citeren naar de vertaling van
Maurice Roelants, De Laatste op het Schavot, Brussel 1953, p. 22.
4) Georges Bernanos, ibid. p. 23-24.
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Evangelie, de kinderlijke overgave van zichzelf aan God. Niet een
louter bidden voor het eigen heil, maar een bewustzijn van de solidariteit van alle mensen en van de wederzijdse verantwoordelijkheid. Men
is persoonlijk geroepen, maar niet voor zichzelf. Men leeft, maar vooral
men sterft voor elkaar. Zo is de dood van de Priorin te klein voor haar.
Ze is zo ongerust en bevreesd. Andere mensen integendeel, van wie
men het niet verwachtte, zullen sereen en kalm sterven. „Niet iedereen
sterft voor eigen rekening, de een sterft voor de ander, of zelfs sterft de
een in plaats van de andere. Wie zal het zeggen?" 5 ) .
Het leven van Gods uitverkorene is van de roeping tot de dood een
navolging van het leven van Christus zelf. Leggen wij even de tekst van
de bergrede naast die heerlijke bladzijde en wij voelen dadelijk dat we
hier dezelfde geest ademen als die van het Evangelie. In die sfeer kan
God spreken tot de mens. Hoever staat de angstige Carmelietes Blanche de Ia Force van de fiere, talentvolle en eigenwijze Frater Lucius!
Na de première van de film Journal d'un curé de campagne merkte
J.-P. Chartier zeer juist op, hoe Bernanos evenals Graham Greene elk
menselijk prestige in hun priesterfiguren uitschakelden om tot het wezen
zelf van de priesterroeping door te dringen.
„Om aan het publiek de diepe zin van de priesterroeping en van het christelijk
leven te doen begrijpen, ontdoen Bernanos zowel als Graham Greene hun hoofdfiguur van ieder sociaal prestige, van iedere individuele gave. Het zuiver religieus
aspect van het onderwerp komt hierdoor des te sterker uit en de pakkende kracht van
het werk ligt juist in het contrast tussen de grootheid van het geloof en de zwakheid
van de mens, die tegelijk een arme is en een arm mens" s
)

De kritiek van sommigen, die in deze priesterromans telkens uitzonderlijke gevallen willen zien, gaat dus slechts ten dele op. Het blijft
waar dat de jonge pastoor van Ambricourt een physiek en geestelijk
zieke mens is, en dat de whisky-priest wel niet tot voorbeeld kan gesteld
worden. Toch is hij niet alleen moreel uiterst zwak, maar ook heldhaftig. Hij is weerzinwekkend maar blijft steeds Gods afgezant. Alle
werken van Bernanos bewaren tenminste een apologetische tint. Dat
kent Graham Greene niet. Daarvoor is hij te zeer artist. Toen Marcel
More hem aan een lunch vroeg, wat hij dacht over het probleem van de
katholieke romanschrijver, antwoordde Greene: „Ik begrijp niet goed
hoe men die vraag kan stellen, want welk verband bestaat er tussen een
roman schrijven en aan apologetica doen? Dat zijn twee volkomen
verschillende beroepen. De apologeet schrijft voor een bepaalde groep
) Georges Bernanos, ibid. p. 46.
J.-P. Chartier, Journal d'un curé de campagne, Vie Intellectuelle, Feb. 1951, p.
142.
5
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van lezers, de romanschrijver richt zich tot iedereen. Het ergste voor
een auteur is te schrijven met de bedoeling mensen te bekeren. Als je
katholiek bent, moet je niet proberen aan „katholicisme" te doen. Al
wat je zegt of schrijft, ademt onvermijdelijk het katholicisme. Wanneer
ik mijn pen ter hand neem, wil ik alleen maar een verhaal schrijven en
het zo boeiend mogelijk maken" 7 ).
Beide auteurs schreven hun priesterroman volgens hun eigen aard.
Ze komen echter hierin overeen, dat zij in dat bepaalde geval, in dié
priester hebben getoond wie dé priester is.
The Power and the Glory en Journal d'un curé de campagne kan
men theologische romans noemen, omdat zij handelen over het wezen
zelf van het priesterschap. Hoezeer de schrijvers zelf zich bewust waren
van die idee blijkt uit de verfilming van hun roman. Graham Greene
verloochende „The Fugitive" van John Ford, omdat deze juist de
uiterlijke gebeurtenissen zo onderstreepte en aanpaste, dat de inwendige
diepte teloorging. Robert Bresson integendeel bleef helemaal trouw aan
de innerlijke visie van Bernanos en creëerde meteen voor het doek het
eerste en tot nog toe het énige drama van het inwendig leven.
Hemel en Aarde van Coccioli brengt ons in een heel andere en veel
minder gezonde sfeer. De roeping van don Ardito is zo ongewoon, dat
ze ook weldra verdacht gaat lijken. Waar hij de geschiedenis van zijn
roeping vertelt, bekent hij zelf, dat hij in zijn puberteit nooit losgelaten
werd door de bekoring van het vlees. Overal voelt hij de physische
tegenwoordigheid van de duivel. Hem zal hij bestrijden. En zijn besluit
om priester te worden neemt hij na het exorciseren van een speelkameraadje te hebben uitgelokt en bijgewoond. Heel het eerste deel van het
boek is een sexuele obsessie. Zeer gevat doch enigszins exclusief wees
Kan. G. Colruyt op de verkeerde ideologische ondergrond van Hemel
en Aarde. Voortgaande op Coccioli's eigen uitlatingen in een voordracht te Brussel en op zijn nieuwe roman Fabrizio Lupo, brandmerkt
hij de bedrieglijke ondubbelzinnigheid van de morele stellingname, als
zou de mens, onweerstaanbaar overgeleverd aan zijn driften, het recht
hebben op God de eigen verantwoordelijkheid terug te schuiven. Daarom kan Hemel en Aarde moeilijk de aanleiding worden voor een studie
over het bovennatuurlijk phenomeen in de roeping.
Veel zuiverder blijkt het inzicht van Graham Greene. Reeds in zijn
„thrillers" en „entertainments", maar vooral vanaf zijn grote romans
Brighton Rock, The Power and the Glory, The Heart of the Matter tot
en met The End of the A f f air verdiept hij het thema van de goddelijke
7

) Dieu Vivant, nr 16 (1950) p. 136.
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roeping. Men heeft hem verweten dat hij uit een aangeboren pessimisme
bij voorkeur zulke lage mensentypen maakt tot de helden van zijn
romans. Toen men hem eens die opmerking maakte, was hij zeer verwonderd. „Ik, een pessimist! Ik dacht integendeel, dat ik een onverbeterlijk optimist was". En Greene heeft gelijk. Want verder dan de
diepste menselijke ellende en zondigheid, dringt zijn blik door tot de
barmhartigheid van God. „De kracht en de heerlijkheid" van God
bestaat hierin, dat hij de laagst gevallen mensheid nog tot Zich weet te
trekken. Wat Graham Greene onderscheidt van de andere schrijvers, is
dat hij tot „de kern van de zaak" wil gaan, dat hij het mysterie van
zonde en genade, van roeping en uitverkiezing wil naspeuren, dat hij
met de blik van een gelovig katholiek opkijkt naar de werking van de
Voorzienigheid, en waar hij als mens geen oplossing meer ziet toch
nog blijft vertrouwen op de goedheid en barmhartigheid van God.
Wij willen even stilstaan bij zijn beroemde priesterroman. Ieder mens
is een geroepene. Maar de roeping van de priester heeft dit eigen dat
ze meer is dan een zending ^-- ook mensen die trouwen krijgen een
bepaalde zending —, ze is ook een functie.
De priester is de mens van wie God zelf in zekere zin afhankelijk wil
zijn, aan wie Christus zich toevertrouwde. Door hem worden de mensen
deelachtig aan Zijn genaden. Daarvan blijft de whisky-priest uit The
Po roer and the Glory zich bewust. Ondanks zijn lafheid en zijn verslaafdheid aan de drank, ondanks zijn onwaardigheid, is hij de priester,
die God moet brengen aan de mensen, die door God zelf geroepen is
om in die dagen van vervolging, Christus tegenwoordig te brengen in
de Eucharistie, Zijn vergiffenis te schenken in de Biecht, Zijn laatste
getuige te zijn in het Hem vijandige Mexico.
Hij is niet de eenmaal geroepene, die willens nillens zijn merkteken
blijft dragen tot op het ogenblik van de dood. God blijft hem volgen en
steunen in het minimum van trouw dat hem nog overbleef. Zo schrijft
Charles Moeller zeer mooi in zijn laatste boek: .... deze man wordt
niet alleen opgejaagd door de politie, maar ook door zijn eigen geweten,
of liever, door God zelf, die hem in die achtervolging blijft roepen: zijn
lot is aldus een roeping geworden" 8 ) .
Alles is hem ontvallen, de eerbied van de anderen, de eerbied voor
zichzelf. Hij is een zielig, belachelijk mannetje, nagewezen en bespot
door de kinderen, geminacht door de enkele trouwe katholieken. Maar
hij is dé priester. Aan zijn functie is hij trouw gebleven. Al de. anderen
zijn gevlucht of afgevallen, hij niet. Wanneer een kind hem komt roepen
8 ) Charles Moeller, Littérature du XXe siècle et christianisme,
Silence de Dieu, p. 298.
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kind genomen. Hoe zou zij zo iets kunnen vergeven! En op het hoogtepunt van haar gesprek met de pastoor roept zij uit:
„Weet u wat ik me daarnet afvroeg? Misschien zou ik het u beter niet zeggen.
Maar ik dacht bij mezelf: als er ergens hier of hiernamaals, een plaats bestond waar
God niet was, ook al moest ik er elk ogenblik van de eeuwigheid duizend keer stergen, ik zou er heen vluchten met mijn .... (ze durfde de naam van het gestorven kind
niet uitspreken) en ik zou tot God zeggen: Ga uw gang! Verdelg ons! U zult dit
zeker wel afschuwelijk vinden?"
„Toch niet, Mevrouw". -- „Hoezo?" -- „Omdat het ook mij soms overkomt" 9 ) .

De weldoende tegenwoordigheid van die kleine priester, zelf vol
moeilijkheden, breekt haar verzet en ze komt er toe Gods wil gelaten te
aanvaarden.
„De wanhopige herinnering aan een kind hield me opgesloten in een huiveringwekkende eenzaamheid; me dunkt dat een ander kind mij daar weer uit heeft gehaald.
Ik hoop dat ik u niet krenk als ik u een kind noem. Want dat bent u. God geve dat
u het altijd mag blijven" 10) .

Het geluk en de vrede van de dorpspastoor is van korte duur. De gravin
sterft en hij wordt beschuldigd door zijn indiscrete ijver haar dood te
hebben bespoedigd. Zo is zijn leven: miskend door de mensen, zaligend
voor hen. Zoals het leven van Christus zelf.
De roeping van de priester is een andere Christus te zijn. Meer
bemind en meer gehaat.
* **
De oudere Bernanos zei eens: „J'écris pour me justifier aux yeux de
l'enfant que je fus" en heel zijn leven was een poging om de geest van
kindschap, de ware geest van het Evangelie terug te vinden. Graham
Greene en Georges Bernanos hebben het heerlijkste van hun ziel geopenbaard in hun roman over de priesterroeping. Veel dieper en echter
klinkt hun getuigenis dan dat van de velen die meer bij het uiterlijke
bleven. Zij hebben het mysterie gepeild van Gods roeping en van Zijn
hart e n het besluit waartoe zij kwamen ligt treffend uitgedrukt in de
laatste woorden van de „curé de campagne": Tout est grace. Alles is
genade.
9) Georges Bernanos, Journal dun curé de campagne, Parijs 1936, p. 208-209.
10) Georges Bernanos, ibid. p. 213-214.

Een merkwaardige
litteratuurgeschiedenis
door J. VAN HEllG'L'EN S.J.

R EEDS

jaren is Gerben Colmjon een freelance in de Nederlandse
litteratuur. Hij heeft enige romans en monografieën geschreven,
jarenlang (vóór de oorlog) de Litteraire Gids geredigeerd en tijdens en
na de oorlog een zeer oorspronkelijk en goed gedocumenteerd werk
gepubliceerd over de Tachtigers. Toch heeft hij altijd min of meer
buiten de officieel aanvaarde litteraire bent gestaan en slechts matige
erkenning gevonden, wat wel zal samenhangen met zijn zeer persoonlijke litteratuuropvattingen die hij overal vrijmoedig uitspreekt.
Nu komt er vers van de pers een boek van zijn hand over de Nederlandse Letteren in de negentiende eeuw 1 ) , dat door niemand anders
dan door Gerben Colmjon kon geschreven worden. Het steekt allerlei
heiligenhuisjes in brand, loopt onmeedogend vele geëerbiedigde overtuigingen onder de voet, brengt on- of weinig bekende waarden naar
voren, kortom: baant eigenlijk de weg naar een nieuwe litteraire opvatting omtrent de negentiende eeuw. Het werk is ongetwijfeld boeiend
en onderhoudend geschreven, wat reeds een aanmerkelijke verdienste
is. De auteur zegt duidelijk en precies wat hij meent en die mening is
nooit geïnspireerd door een ander of afhankelijk van voorgangers. Hij
herinnert vaak aan het standpunt dat het tijdschrift Forum vlak voor de
oorlog een jaar of vier, vijf heeft ingenomen, dat in alle schriftuurwerk
zocht naar de „vent", de persoonlijkheid. Niet zo zeer het werk was
belangrijk als wel de auteur, de maker ervan, of wellicht nog juister: het
werk in zover zich daarin een persoonlijkheid weerspiegelde. Toch is
Colmjons mening of zienswijze te autogeen en te zeer zijn eigene om in
het zog van Forum te varen. Het is ten slotte slechts overal Gerben
Colmjon die aan het woord is. Zo ziet hij met betrekkelijke minachting
neer op die honderden verzenbundels en romans die er elk decennium
verschijnen, na enkele maanden gewoonlijk weer vergeten worden en
waarvan de herinnering alleen bewaard wordt in litteratuurgeschiedenissen. Een man als Jan Frederik Oltmans, die ruim een eeuw geleden
een aantal romantisch-historische verhalen de wereld inzond, is bijna
een gruwel in zijn oog. Zelfs een beroemdheid als Jacob van Lennep
Schatgraven
1 ) Gerben Colmjon, De Nederlandse Letteren in de negentiende Eeuw.
in platgetreden terrein. --- Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 1953, 432 pp.
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vindt geen genade bij hem en wordt in dit boek niet „behandeld", enkel
een paar maal vermeld.
Colmjon ziet de litteratuur — en dit niet ten onrechte
als een uiterst
belangrijk onderdeel, misschien zeggen we zelfs beter, als de draagster
of de spiegel der cultuur. Litteratuur op zich zelf vindt hij maar amateursspeelgoed en hiertoe rekent hij die talloze dichtbundels en romans.
De gangbare opvatting is nu eenmaal dat litteratuur een ongeveer
alleenstaande grootheid is die blijvend gevoed en in stand gehouden
wordt door romans en verzenbundels. Het gaat echter om het geestesleven van een volk, om het geestelijk niveau waarop de élite leeft, en
daar staan ontelbare romans en verzenverzamelingen buiten. Het is,
volgens Colmjon, eenzijdig en schoolmeesterachtig om, zoals de litteratuurhistorici gewoonlijk doen, geesten van ongewoon formaat die, omdat ze van dit formaat waren, ook zeer persoonlijk proza schreven, te
passeren en mensen die niets bijzonders te zeggen hadden, maar zich
oefenden in maat en rijm en aardige zinnetjes, de ereplaats te geven.
jan ten Brink behandelt in zijn litteratuurgeschiedenis der negentiende
eeuw niet minder dan negenhonderd vijftig scribenten: Colmjon meent
die eeuw recht te doen met zeker niet meer dan aan vijftig aandacht te
wijden.
Hij benadert de litteratuur en haar vertegenwoordigers met grote
intelligentie, hij heeft smaak en inzicht en is uitstekend ingelicht, niet
alleen over alles wat zijn onmiddellijk onderwerp betreft, de Nederlandse litteratuur namelijk, maar ook over de litteraturen der ons omringende landen. Het ligt geheel in de lijn zijner mentaliteit dat hij alle
rhetorica, alle gezwollenheid, alle gewild- en gewrongenheid van uitdrukking verfoeit en daarom Bilderdijk en Potgieter in de hoek zet. Het
is natuurlijk onmogelijk in meerdere buitenlandse litteraturen een even
helder en duidelijk inzicht te hebben als in de eigen vaderlandse en zo
zal een critische geest, die de beurse plekken der eigenlandse letteren
met Argusogen weet te ontdekken, voor de zwakheden der buitenlandse
onwillekeurig minder gevoelig zijn. Dit geldt ook van de overigens
voortreffelijk geïnformeerde Colmjon. Hij volgt namelijk een eigenaardige methode van indeling en behandeling. Hij hakt de negentiende
eeuw in tien decennia en beschouwd elk decennium afzonderlijk, telkens
beginnend met wat de grote omringende landen in die jaren aan litteratuur opleveren om dan op Nederland over te gaan. Meestal valt de
vergelijking dan ten nadele van Nederland uit.
Nu heeft zulk een cosmopolitische methode haar bezwaren. Er zijn
dichters en schrijvers die met zulk een internationale maatstaf niet te
meten zijn, die zo zeer uit eigen milieu en in eigen kring opbloeien,
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vernuftspel en gewrongen stijl: hoogstens kunnen hem zijn brieven nog
enigszins behagen en een of ander kleindicht. Bij wie zozeer uit is op
persoonlijkheid in litterair werk als Colmjon, verwondert het niet dat
hij maar matig te spreken is over Multatuli, ongetwijfeld een persoonlijkheid van bedenkelijk gehalte. Vooral na Multatuli's willekeurige
verheerlijking door du Perron is het goed dat zijn grootspraak en onbetrouwbaarheid weer eens benadrukt en zijn verdiensten tot de juiste
verhouding herleid worden.
Colmjon gaf zijn studie over de negentiende-eeuwse litteratuur als
ondertitel mee „Schatgraven in platgetreden Terrein", daarmee te
kennen gevend dat hij naast het neerhalen van oude waarden nieuwe
zou te voorschijn brengen. Het pleit ongetwijfeld voor zijn boek dat
men, zo al niet van de ene verrassing in de andere stort, dan toch gespannen telkens het blad omslaat, in verwachting van wat hij ons nu
weer zal bieden. Door zijn ongewone belezenheid is hij in staat de lezer
zeer vaak iets onbekends voor te zetten tot staving zijner stelling, al is
de bewijskracht van het aangevoerde niet altijd sterk. Hij houdt ervan
een auteur met een kort citaat te karakteriseren •-- het boek krioelt van
citaten in vier talen! wat zijn bezwaren heeft. Ik meen dat men met
citaten van enkele zinnen de onnozelste schrijver als een genie en een
geniaal schrijver als een futloos scribent kan voorstellen. Zo is zijn
wijze van litteraire historieschrijving wel uiterst merkwaardig. Hij werkt
niet met generaties --- een veel gevolgde methode niet met scholen
of richtingen, niet met langere perioden van bloei of neergang, doch,
zoals reeds werd aangegeven, met decennia. Ook ziet hij tientallen
schrijvers over het hoofd, stipt het werk van algemeen aanvaarde grootheden dikwijls slechts even aan en laat het volle licht vallen op wie hem
belangrijk en de moeite waard lijken. Het is geschiedschrijving in de
trant van Busken Huets Land van Rembrandt, een claire-obscuregeschiedschrijving met sterke belichting en veel in het duister laten.
Bezien we eens nader zijn Derde Decennium, dat zijn dus de jaren
1820--1830. Hij begint dit hoofdstuk met een klacht over de dichters der
Duitse Romantiek en somt dan een aantal namen op. „Honderden
pagina's gedichten moet men doorploegen om een enkele keer waarlijk
poëzie aan te treffen .... Het viel op door nieuwheid in hun dagen ... .
doch uit een modern aesthetisch oogpunt beschouwd blijft het ver onder
de maat". Dit zegt hij o.a. van Eichendorff, Holderlin, Mórike en
Novalis, die hij met name noemt. Dat dezen zover onder de maat blijven
en slechts een heel enkele maal werkelijke poëzie bieden zal geen ter
zake kundige durven beweren. Te meer verwondert na deze depreciatie
de lof die hij in het vierde Decennium Heine toezwaait. Goethe en
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romantici „Nodier, Lamartine, de Vigny, Hugo en Béranger met hun
soort romantiek de Hollanders ook al niet smaakten" is te algemeen en
te peremptorisch gezegd om helemaal waar te zijn. Men zou wensen
dat Colmjon zich van vele zijner beweringen strenger rekenschap gaf.
Een geschreven boek is iets anders dan een geestig gesprek. Al converserend kan men zich dergelijke boutaden die meestal gedeeltelijke waarheden bevatten veroorloven, maar het geschrevene eist strenger verantwoording. Wij hebben het Derde Decennium bijzonder onder de loupe
genomen als specimen van zijn werkmethode: de andere Decennia worden, mutatis mutandis, min of meer op gelijke wijze behandeld.
Het negende Decennium, dat zijn de jaren 1880-1890, wordt door de
auteur in tweeën verdeeld en krijgt het leeuwenaandeel in het boek,
ruim honderd bladzijden tegen de andere Decennia gemiddeld vijf en
dertig. Een grote verdienste van de voorafgaande hoofdstukken is dat
Colmjon daar vele scheef getrokken dingen recht zet: onder meer dit,
dat de litteratuur vóór tachtig lang niet in die mate door de predikanten
beheerst werd als vooral de tachtigers beweerden, dat die litteratuur
niet zo waardeloos en duf was als Prinsen bijvoorbeeld ons wil doen
geloven en dat het losse, natuurlijke proza niet met Multatuli begonnen
is. De schrijver huldigt verder de moeilijk te aanvaarden opvatting dat
de achttiende eeuw ,,de Nederlandse eeuw bij uitstek is geweest, beschaafd, verdraagzaam, vóór kunst en wetenschap, met idealisme, maar
tegen rhetoriek en gebaseerd op de realiteit" en dat de begaafdste
geesten der negentiende de traditie dier eeuw hebben voortgezet. Ook
is hij van gevoelen dat de Nederlanders beter proza dan poëzie hebben
geschreven. Colmjon is een volstrekt anti-romantische geest, nuchter en
reëel, cosmopolitisch, anti-rhetorisch, „beschaafd en verdraagzaam",
zoals zijn veel geprezen eeuw, vol vertrouwen in de rede en met enige
achterdocht jegens de verbeelding. Dit verklaart zijn voorkeur voor
mannen als Kinker, Bakhuizen van den Brink en Busken Huet, meer
verstandelijke dan verbeeldingsfiguren.
Is Colmjon in de eerste acht Decennia, dus tot 1880, verbijsterend en
revolutionerend in zijn waarderingen, zodat volgens hem de litteraire
geschiedenis van heel die periode diende herzien en heropgebouwd te
worden, na tachtig is hij dit veel minder. Hier wijken zijn opvattingen
niet zo heel veel af van de algemeen gangbare. Wel staat hij even
weifelend tegenover de uitdrukking „het wonder van tachtig", maar ten
slotte aanvaardt hij ze toch ongeveer en al vindt hij een dankbaar
terrein in het ontleden van de faits et gestes der tachtigers om enkelen
dezer van hun voetstuk te halen, hij houdt toch genoeg waardering en
zelfs bewondering over voor het nieuwe en echte dat zij brachten.
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dat
Deyssel met
met zijn
zijn aanleg
aanleg tot
totfragmentarisme,
fragmentarisme. met
met zijn
zijn onvaste
onvaste wiswisvan Deyssel
selende opvattingen,
opvattingen. met
met zijn
zijn vaak
vaak kunstig
kunstig woordgeknutsel
woordgeknutsel in
in de
de toetoekomst
die plaats
plaats zal behouden
behouden die
hem lang
lang is
is toegekend.
toegekend. Wel
Wel
komst niet
niet die
die hem
schreef hij
hij een
een rijk
rijk geschakeerd
geschakeerd proza,
proza. maar
maar zijn
zijn persoonlijkheid
persoonlijkheid is te
te
cameleonachtig
kan het
het betwijfelen
betwijfelen of
ofhij
hij
cameleonachtig om
om blijvend
blijvend te
te boeien.
boeien. Men kan
nog veel gelezen
gelezenwordt.
wordt.En
Enwie
wieleest
leesterernog
nogdedeverwoede
verwoede
beschrijfkunst
beschrij
f kunst
woordmozaïek van
van Arij
Arij Prins?
Prins?
met het onmogelijke woordmozaïek

* * *
Het is
is een
een wonderlijk
wonderlijk boek,
boek. een
een boek
boek sui
sui generis,
generis. dat
datColmjon
Colmjon zijn
zijn
landgenoten
stoort zich
zich niet
niet aan
aan algemeen
algemeen gevolgde
gevolgde
landgenoten voorlegt.
voorlegt. Het
Het stoort
methoden.
reputaties en meningen,
meningen. het
het is,
is.oppervlakkig
oppervlakkig
methoden, aan bestaande reputaties
gezien.
grillig en
en willekeurig
willekeurig boek,
boek. met
met sprongen
sprongen en
enuitweidingen
uitweidingen
gezien, een grillig
naar
heel ver
ver af ligt,
ligt. het
het bestaat
bestaat misschien
misschien voor
voor de helft
helft uit
uit ver
ver
naar wat
wat heel
uiteen
citaten in
in meerdere
meerdere talen,
talen. het
hetbehandelt
behandeltverscheidene
verscheidene
uiteen liggende citaten
buitenlanders
kortom het
een
buitenlanders met
met schijnbaar
schijnbaar nodeloze
nodeloze uitvoerigheid.
uitvoerigheid, kortom
het is een
litteraire
vinden is behalve
behalve wat
wat men
men vaak
vaak
litteraire ragoût.
ragout,waarin
waarinvan
van alles
alles te
te vinden
zou
verwachten. En toch:
toch: het boeit
boeit en
en intrigeert
intrigeert en prikkelt.
prikkelt. Een veelveelzou verwachten.
belezene
oordeelkundige. een
man van litterair
litterair begrip
begrip en besef
besef is
belezene en oordeelkundige,
een man
hier
Colmjon is
zogenaamd modern
modern mens,
mens. een proprohier aan
aan het
het woord.
woord. Colmjon
is een zogenaamd
gressief denkende geest,
geest. voor
voor wie
wie alles
allesaldoor
aldoornaar
naarhet
hetbetere
betere evolueert.
evolueert,
27
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hij
verstandelijk aangelegde
aangelegde met
met een
een
hij is los van religieuze bindingen, een verstandelijk
en
lichte reserve tegenover een mysterieuzere
mysterieuzere wereld, iemand die denkt
denkt en
vonnist
in Europese
Europese categorieën.
categorieën. Zijn
Zijnciteermanie
citeermanie en
enargumenteerargumenteer~
vonnist in
methode wijzen op wat ik zou willen noemen, een korte-golf-mentaliteit,
korte~golf~mentaliteit,
die
grote wel eens
eens voorbijziet
voorbijziet door
door zich
zich te
te verliezen
verliezen in
in het
het kleine.
kleine.
die het grote
Daaraan
schrijf ik zijn waardering
waardering toe van
van de
de Arij
Arij Prins-woordkunst
Prins~woordkunst
Daaraan schrijf
en van de verdiensten
verdiensten van
Ook heeft
heeft wat
wat nieuw
nieuw en
en nog
nog
van van
van Deyssel. Ook
niet dagewesen is voor hem een ongewone bekoring. Hoe eenzijdig zijnnietdagwsvorhmengwbkori.Henzjdg
werk ook is, en hoezeer
hoezeer het
het sommige
sommige auteurs
auteurs ook onrecht doet, het
het heeft
heeft
deze grote waarde dat het
het aanspoort
aanspoort tot rekenschap
rekenschap en verantwoording,
verantwoording.
te geredelijk
geredelijk aangenomen
aangenomen meningen.
meningen. Een NederNeder~
tot herziening
herziening van al te
land
se litteratuurgeschiedenis
litteratuurgeschiedenis die
Bilderdijk en
Lennep ongeveer
ongeveer
landse
die Bilderdijk
en van Lennep
en hele
hele bladzijden
bladzijden wijdt
wijdt aan
aan de
de Quincey,
Quincey, Poe,
Poe.
over
hoofd ziet
ziet en
over het
het hoofd
WaltWhitman
Whitmandoet
doetechter
echterwel
welerg
ergvreemd
vreemdaan.
aan.
Heine,
Verlaine en Walt
Heine, Verlaine
Ook Hildebrand,
Hildebrand, Bosboom-Toussaint
Bosboom~ Toussaint en Potgieter
Potgieter wordt
wordt de
deschrijver
schrijver
hijpreconcu's
preconçu' swaar
waarhij
hij
niet gerecht.
gerecht. Vooral
Vooral tegenover
tegenover Potgieter
Potgieterheeft
heefthij
Lennep vindt toch altijd
altijd nog lezers,
lezers, al
al isis het
het
niet overheen
overheen komt.
komt. Van Lennep
op bescheiden schaal, terwijl
terwijl Kinker
Kinker volstrekt
Zo
volstrekt historie
historie is
is geworden. Zo
zouden er bij
bij haast alle
alle door
door Colmjon
Colmjon opgezette
opgezettebeweringen
beweringenkanttekekantteke~
ningen te
te maken
maken zijn.
zijn.
willekeurig ook
ook zijn
zijn zijn
zijn korte
korte overzichten
overzichten in
in elk
elk Decennium
Decennium
Nogal willekeurig
van, en zijn
zijn instrooisels uit buitenlandse litteraturen.
litteraturen. Zo
men in de
de
Zo zou men
laatste Decennia
Decennia met
met alle
alle recht
recht de
de naam
naam Nietzsche
Nietzschekunnen
kunnenverwachten.
verwachten.
zijn werken
1890 en
en al
al vonden
vonden deze
deze
Nietzsche schreef zijn
werken tussen
tussen 1870
1870 en 1890
Sten~
aanvankelijk
geval met
met Stenaanvankelijkweinig
weinig belangstelling
belangstelling (dit
( ditwas
was ook
ook het geval
dhal),
Europees schrijver
schrijver de
de geesten
geestensterker
sterker
dhal ) ,in
in later
later jaren
jaren heeft
heeft geen Europees
Nietzsche isis bovendien
bovendieneen
eenauteur
auteur naar
naar de
de beginselen,
beginselen.
beïnvloed dat hij. Nietzsche
zo niet naar
naar het hart
hart van
van Colmjon,
Colmjon, een
een geniaal
geniaal essayist,
essayist, geestig,
geestig,diepdiep~
zinnig,
prachtig van
taal en
en gebaar,
gebaar, een
eenpersoonlijkheid
persoonlijkheid van
van geheel
geheel
zinnig, prachtig
van taal
andere
Schnitzler en Spitteler,
SpitteIer, die hij
hij wel aanaanandere allure
allure dan
dan Wedekind,
Wedekind, Schnitzler
voert.
eindigt met
met een citaat
citaat van
Walt Whitman
Whitman en
en een
eenuit
uit
voert. Het boek eindigt
van Walt
het Matheusevangelie
Matheusevangelie volgens de
de Statenbijbel,
Statenbijbel, daarmee
daarmee nog eens
eens zijn
zijn
cosmopolitische gerichtheid
gerichtheid onderstrepend.
onderstrepend.

ttVolgens
handschriften"
„Volgens de oudste handschriften”
Pius X
Pius

antiphoon van
van Hanker
Een antiphoon
Hartker
door
T. VOLLAERTS
VOLLAERTS S.T.
S.J.
door DR T.

22
November 1953
geleden, dat Pius
Pius X
X zijn
zijn
22 November
1953was
was het
het 50
50 jaar
jaar geleden,
O P"Motu
„Motu proprio sulla Musica
Musica Sacra"
Sacra" uitvaardigde
uitvaardigde tot
tothervorming
hervorming
van de gewijde
gewijde muziek. Het misschien
misschien wel belangrijkste onderdeel dezer
dezer
diep in
in verval
verval geraakte
geraakte GregoGrego~
hervorming
hervorming betrof
betrof het
het herstel
herstel van
van de diep
riaanse zang.
Over dit verval
verval klagen
klagen reeds
reeds in
in de
de Middeleeuwen
Middeleeuwen rond
rond het
hetjaar
jaar1000
1000
Reichenau, Guido
Guido van
van Arezzo
Arezzo en
endiens
diens
bekende figuren als Berno
Berno van Reichenau,
dat de
deafschrijvers
afschrijvers zo
zo onnauwkeurig
onnauwkeurig te
te
leerling
betreuren, dat
leerling Aribo.
Aribo. Zij
Zij betreuren,
bij het copiëren
copiëren der melodieën
melodieën en dat in
in de
de zangpractijk
zang practijk het
het
werk gaan bij
aan het
hetverdwijnen
verdwijnenis.
is.
verschil
evenredig lange noten
noten aan
verschil tussen
tussen korte en evenredig
de monnik
monnik Hucbald
Hucbald als
als een
een der
deroorzaken
oorzakenaangewezen
aangewezen
Reeds eerder had de
de primitieve meerstemmigheid,
meerstemmigheid, die
en, toegepast
toegepast op
opde
de
die in opkomst was en,
tempo deed worden,
worden, dat
dat erer
Gregoriaanse
Gregoriaanse melodie,
melodie,deze
deze zo
zo traag
traag van tempo
nauwelijks
lang en
en kort,
kort,gesprogespronauwelijks nog
nog van ritmische verhouding, d.i. van lang
ken kon worden.
De musicologen
musicologen zijn
de lle
1 1 eeeuw
eeuw de
de ritmische
zijn het
het erover
erover eens,
eens, dat na de
betekent, dat
dat van
vantoen
toen
traditie vrijwel
vrijwel verdwenen
verdwenen is
is uit de practijk. Dit betekent,
af aan het verschil
verdwenen
verschil tussen
tussen lange
lange en korte tonen
tonen zo goed als verdwenen
het eind
eind
was,
om plaats te maken
maken voor
voor een
een melodie,
melodie, die, behalve
behalve aan het
was, om
Omde
delezer
lezer
van zinnen en zinsneden,
zinsneden, uit
uit louter
louter korte
korte tonen
tonen bestond.
bestond. Om
hiervan enig denkbeeld te geven,
geven, noemen wij
"Wilhelmus van
van
wij b.v.
b.v. ons „Wilhelmus
De melodie
melodie hiervan
hiervan bestaat
bestaatritmisch
ritmisch bijna
bijna uitsluitend
uitsluitenduit
uit
Nassauwe". De
korte en 2 maal langere tonen, n.l.
n.l. uit
uit achtsten
achtsten en
en kwarten.
kwarten. VeronderV eronderdat dit
ditverschil
verschil verdwijnt,
verdwijnt, zodat
zodat alle
alle kwarten
kwarten
stellen
eens, dat
stellen wij
wij nu eens,
(behalve op
achtsten worden.
worden. MuziMuziopde
deeinden
eindenvan
van zindelen
zindelen en
en zinnen)
zinnen) achtsten
kaal en aesthetisch vervlakt
vervlakt het
het gehele
gehele lied,
lied, hetgeen
hetgeen vooral
vooral in
inde
delaatste
laatste
Coninck van
zeer jammer
jammer is.
is. Men
Men kan
kan
regel
regel "den
„den Coninck
van Hispaengien
Hispaengien....
...."" zeer
hier met
met recht spreken van „vlakke
"vlakke zang", in
in het
het Engels
Engels„plain
"plainsong",
song",
"plain chant"
chanf' en
en in
in het
het Latijn
Latijn "cantus
in het Frans „plain
„cantus planus".
planus". Deze bena~
benamingen
Gregoriaanse zang
zang en
enniet
nietten
ten
mingen nu worden ook gebruikt voor de Gregoriaanse
sinds de
de 11e
11 eeeuw
eeuw isismet
methet
hetGregoriaans
Gregoriaanshetzelfde
hetzelfde
onrechte.
onrechte. Want sinds
kan dit
dit zien
zien aan
aan
gebeurd,
gebeurd, wat wij
wij hier deden met ons Wilhelmus. Men kan
de volgende voorbeelden.
voorbeelden.

^^ ^_

m
I~ r•^^a^^
! t=tEB=1=f-+ti -nL--S-hr ; j n^s^■
J' 1 rtf'
s^■^ ft1=
lck van
Duij tsen ..
..
•
ck ..
Wilhelmus van Nas"ouwe
Nassouwe ben ick
ven Duij
I wtlhelmue
bloet Den Ko- -ning
-ning v.Hispan
v,Hispanjen
heb ick
i
...
jen heb
t

♦

^

^ -+-

^

^^

^

t

$ ~1{~Uiv=~-tr
"I .
~
ti ~ Û 'rlr;y&
• il~
~
1,11•111MNINIII,

MINIM

AIMS 0'

••

...

f

Prudenter
Virgi -nes ap-ta-te
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Als
in afgeplatte of vervlakte ritmiek
ritmiek zingt,
zingt, ziet
Als men dit Wilhelmus in
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men
dit betekent.
betekent. Bij
Bij Prudentes
Prudentes Virgines
Virginesonderonder~
men terstond,
terstond, welk verlies dit
gaan wij
wij niet
niet diezelfde
diezelfde gewaarwording.
gewaarwording. Dit
Dit komt,
komt, omdat
omdat wij
wij daarvan
daarvan
wij die
die van
vanhet
het
de oorspronkelijke
oorspronkelijke ritmische
ritmische gestalte
gestalte niet
niet kennen,
kennen, zoals wij
Wilhelmus
als onverbrekelijk
onverbrekelijk met
melodie verbonden
verbonden weten. Ons
Ons
Wilhelmus als
met de melodie
slechts in
in het
hetaltijd
altijd gezongen
gezongenmetrische
metrische ritme
ritme
volkslied
kunnen wij
volkslied kunnen
wij slechts
objectief oordeel
oordeel noodzakelijk,
noodzakelijk, ook van
van
ervaren.
ervaren. Daarom is het voor een objectief
„Prudentes Virgines" de
wij die
die
"Prudentes
de oorspronkelijke
oorspronkelijke ritmische
ritmische gang, zoals
zoals wij
straks
wetenschappelijk zullen reconstrueren
reconstrueren en
en bewijzen,
bewijzen,muzikaal
muzikaal
straks wetenschappelijk
Ook dan
dán zullen
zullen wij
wij de
deverarming
verarming van
van de
de
geheel
ons op
op te
te nemen.
nemen. Ook
geheel in ons
boven afgedrukte
afgedrukte gregoriaanse
gregoriaanse „cantus
"cantusplanus"--vorm
planus"~vorm diep
diep ervaren.
ervaren.
Het genoemde
genoemde antiphoontje
antiphoontje ziet
zieter
er„oorspronkelijk"
"oorspronkelijk" aldus
aldus uit.
uit.

Prudentes
Ex-al-ta-re
Ex-al -ta -re
E
E -leE-roit-te
E-mit -te Agnum

-des ve-stras'
ve -stras. .
ap- ta-te
ta-te lampa
Vir-gi-nes
lampa-des
Vir-gi -nes apcantu-- a , :,eanin vir-tu -te
tuDo- mi-ne
-ti-a tua
-cen-ti-a
tu- a'
v a- ta est mag-ni-fi -cen
-to -rem ,. ter-rae
Do-mi
ter-ree de
de
Do -mi -ne do- mi-na -ta

va-

,

J

J

.

Jj h ~ ~J

ex- ii -- te
te ob
Ec-ce
spon-sus
ve - nit exob -- vi- am ee -- i.
i.
Ec-ce spon-sus
. lual -- - leIe- - ."'.
te-birous et
et psalle
pselle ,.- mus
lu- ia.
ia.
ta-bi- mus
, lu-ia.
al -- -- le
su-per cae- los
De - us
al
le -Si- on.
mon-tern fi-li-ae
fi-li -ae 81petra
de - serser- ti
ti ad
ad mon-tem
tra de
fa sol
sol la
la do .• .• .• la
(de
i81 fa
la la).
la).
l l elu ia •' 8s is!
(de melodie van de aalleluia
I

Het is wel
wel duidelijk,
duidelijk, dat
dat men
men een
eenmuzikale
muzikale compositie
compositiemoet
moetuitvoeren,
uitvoeren,
zoals ze
ze door de componist gecomponeerd
gecomponeerdis.
is.
Het „Wilhelmus"
"Wilhelmus" in
in cantus
cantus planus
planus zal
zal wel
welniemand
niemand verlokken,
verlokken, om
om
het
zó te gaan
gaan zingen
zingen als
als boven
boven isisweergegeven.
weergegeven. Dit
Ditklemt
klemttetemeer
meerbij
bij
het zo
het Gregoriaans:
Gregoriaans: want dit is
is een
eenéénstemmige
éénstemmige zang,
zang,zonder
zonderharmonie,
harmonie,
zodat
intervallen (melos
(melos of melodie)
melodie) en
en het
hetritme
ritme (toonduur
(toonduur en
en
zodat de intervallen
~verhouding)
elementen zijn,
zijn, waaruit
waaruit het
lied wordt
wordt opgeopge~
-verhouding ) de
de enige
enige elementen
het lied
bouwd.
Daarom wilde
Paus Pius
Pius X
X een
eenherstel
herstelder
deroude
oudemelodieën
melodieën
bouwd. Daarom
wilde Paus
"volgens
vertrouwde lezing der oudste handschriften"
handschriften" (Motu ProPro~
„volgens de vertrouwde
prio
April 1903)
1903)..
prio 25 April
Ook schreef hij
hij aan Mgr Dubois op
op 10-7-1912:
10~7~1912: „Il
,,11est
estimportant
important que
que
l'exécution de
de la
la manière
manière dont
dont elles
elles
ces mélodies soient reproduites
reproduites dans l'exécution
furent
dat deze
deze
furent artistiquement
artistiquement conçues
concues àà I'orgine".
l'orgine". "Het
„Het is van belang, dat
de wijze,
wijze, waarop
waarop ze
ze
melodieën
melodieën in
in de uitvoering
uitvoering worden
worden weergegeven op de
oorspronkelijk
ontworpen".
oorspronkelijk artistiek zijn ontworpen".
Men kan
kan het
het Gregoriaanse
Gregoriaanse repertoire
repertoire verdelen
gezangen bij
bij de
de
verdelen in
in gezangen
H. Mis en gezangen
gezangen bij
bij het
het Officie.
Officie. In
Indit
ditlaatste
laatstenemen
nemende
deantiphonen
antiphonen
Hethierboven
hierboven afgedrukte
afgedrukte „Prudentes
"Prudentes
een zeer
zeer belangrijke
belangrijke plaats
plaats in.
in. Het
Virgines" is
is er
er één
één van.
van. Alleen
Alleenreeds
reedsdit
ditmelodietje
melodietjebiedt
biedtmogelijkheid
mogelijkheid
voor een belangrijke
belangrijke ontdekking
door Pius X
X verlangde
verlangde„oor"oor~
ontdekking van
van het
het door
spronkelijk"
of
spronkelijk"ritme
ritmevan
vande
de Gregoriaanse
Gregoriaansezang.
zang. Het
Het komt
komt n.l.,
n.l., geheel of
gedeeltelijk
maal voor in het
het beroemde
beroemde handschrift
handschrift van Sint
Sint Gallen
Gallen
gedeeltelijk 90 maal
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no.
390~391 van
van de
demonnik
monnikHartker.
Hartker. Dit
Ditisishet
het„antiphonale
"antiphonaleOfOfficii
no. 390-391
f icii
Benedic~
Monastici".
gepubliceerd in
Musicale van
van de
de BenedicMonastici", gepubliceerd
in de Paléographie Musicale
tijnen
(Monumentale) 1900.
1900. Wij
Wijmaken
maken tevens
tevens
tijnen van
van Solesmes
Solesmes 2e serie (Monumentale)
Universiteits~
gebruik
door ons gevonden
gevonden folia
folia van
van de
deLeidse
LeidseUniversiteitsgebruik van
van 66 door
bibliotheek BPL 25.
die antiphonen
antiphonen en responsoria
responsoria bevatten
bevatten van
van het
25, die
Officie. Deze zijn
zijn geschreven in een ander
ander type
type notenschrift
notenschrift en
en afkomafkom~
stig uit
uit het
het middeleeuws
middeleeuws liturgisch
liturgisch centrum
centrum Chartres,
Chartres. evenals
evenalsHartker
Hartker
uit
lOe eeuw.
eeuw.
uit de 10e
Wij schreven
schreven zo
zo juist,
juist. dat
dat de
de melodie
melodie van
van „Prudentes
.. Prudentes Virgines"
Virgines" zo
zo
vaak
Hartker wordt
wordt aangetroffen.
aangetroffen. Hiermede
Hiermede bedoelen
bedoelen wij
wij het
het volvol~
vaak in Hartker
gende:
deze zangwijs
zangwijs was blijkbaar
blijkbaar een
geliefd lied in
in de
de oude
oude
gende: deze
een zeer
zeer geliefd
tijd.
gebruikte het n.l.,
n.l .• om
om er
er telkens
telkens een
eenandere
andereantiphoontekst
antiphoontekst
tijd. Men gebruikte
onder
zetten. De
Demiddeleeuwse
middeleeuwse kunstenaar
kunstenaar was
was n.l.
n.l.meer
meererop
eropuit,
uit.
onder te zetten.
traditionele waarden te gebruiken,
gebruiken. dan origineel te zijn.
zijn. Het
Het aangehaalaangehaal~
de lied was dus
dus een
een thema, dat
dat men
menenigszins
enigszinsvariëerde,
variëerde, naargelang de
tekst
ander woordritme
woordritme had.
korter of
langer was. Men
Men behield
behield
tekst een ander
had, korter
of langer
daarbij
bestanddelen van
van de
deintervallen
intervallender
der
daarbij de
de eigenlijke
eigenlijke of wezenlijke bestanddelen
oorspronkelijke melodie.
Ook in
in onze
onze volksliedjes
volksliedjes met
met meerdere
meerdere coupletten
coupletten op
op dezelfde
dezelfde wijs
kennen wij het verschijnsel. dat bij een te lange tekst meerdere letter~kenwijhtvrscel,dabijntgksmerdltgrepen
noot. die
die in
in een
eenkortere
kortere tekst
tekst slechts
slechts
grepen komen
komen te staan onder één noot,
één lettergreep
lettergreep heeft:
heeft: omgekeerd
omgekeerd kan
kan bij
bij een kortere
kortere tekst
tekst een
eenletterletter~
greep gezongen worden op
op meerdere
meerdere noten, die
die elders
elders ieder
ieder een
een syllabe
syllabe
hebben.
Zo kenden
kenden de
de Gregoriaanse
Gregoriaanse componisten
componisten een
een groot
groot aantal
aantal middelen
middelen
om verschillende teksten
tekstenaan
aantetepassen
passenaan
aan
éénzelfde
melodisch
thema,
ééntel
f de melodisch
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dekken. Men neemt dan n.l. waar, welke noten nooit ontbreken en dus
essentieel zijn. De aan- of afwezigheid der andere hangt van de omvang
van de tekst af. Men ziet tevens, welke noten voortdurend het woordaccent krijgen en hoe zij een grote rol spelen in de opbouw van het lied.
Daarna springen vanzelf de verschillende variaties in het oog.
Met deze tabel voor ogen kan men nu vrij makkelijk de verschillende
teksten, die boven elkaar staan, zingen op de noten van het thema en
van de variaties op de twee notenbalken. Voor de eerste tekst „Qui
sitit" heeft men voldoende aan het thema alleen op de eerste balk en de
laatste twee door een boogje verbonden noten der tweede balk (kolom
III) . Van de antiphoon „Tempus meum" geldt precies hetzelfde. In de
derde ziet men in kolom IV de eerste twee syllaben van „audiunt" de
eerste lettergreep van „bibat" vervangen. Deze laatste duurt blijkbaar
even lang als de twee van „audiunt" samen op de notenbalk der
variaties.
Kolom I bevat vaak een muzikaal voorzetsel, de kolommen IVa en
VIIa tussenzetsels: dit gebeurt, als de tekst langer is.
Ofschoon niet in elke antiphoon de variatie-kunst en de aanpassing
evenzeer geslaagd is, valt het niet te ontkennen, dat de middeleeuwse
melographen op een zeer fijnzinnige en artistieke wijze de kunst van
het „variëren" verstonden. Men moet de teksten van de tabel zélf zingen in het op p. 420 afgedrukte ritme en men ervaart, welke muzikale
schoonheid hier te vinden is. Men bemerkt dan tevens, hoe makkelijk
melodie en ritme zich in het geheugen inprenten en begrijpt dan tegelijkertijd, dat de middeleeuwse monniken hun répertoire „van buiten"
zongen, terwijl de koorleider slechts beschikte over een zangboek met
melodieën zonder notenbalk: de zg. noten (neumen) hebben nl. gedurende enige eeuwen niet de hoogte der intervallen aangegeven. De
toontekens gaven wél aan, of een toon lager of hoger was, maar zij
waren niet bij machte aan te duiden, hoeveel hoger of lager het moest
zijn. Dit laatste werd volkomen in het geheugen bewaard.
Daarom is het voor oningewijden nuttig, iets over de in onze tabel
gebruikte toontekens boven de tekstwoorden te zeggen.
Dit z.g. notenschrift lijkt wat op stenographie. In de tabel ziet men in
de eerste kolom van boven naar beneden telkens een liggend streepje
en een schuin staande „stok", die „virga" wordt genoemd. Het eerste
duidt een toon aan, die lager is dan. zijn omgeving, de tweede een
hogere noot. In kolom IV heeft laatst genoemde zeer vaak een klein
plat liggend streepje bovenop: dit geeft een langere toonduur aan en
heet „episema" (naar het Griekse episèmainoo d.i. door een teken kenbaar maken). Als er daarentegen een c of st bij zulk een „stok" staat,
betekent dit, dat er „vlug" of „terstond" (celeriter, statim) moet worden doorgezongen. Het merkwaardige hierbij is steeds, dat er dan ná
de noot met c of st altijd een extra noot volgt op een extra lettergreep.
Dit gaat, zoals gezegd, steeds vergezeld van het verdwijnen van het
kleine platte streepje, waarvan wij zeiden, dat het een langere duur
aanduidt. Men kan hetzelfde ook omgekeerd formuleren: waar „stok"
met streepje (dus virga met episema, die langere toonduur aangeeft)
verschijnt, verdwijnt de stok met c (of st) en de stok die altijd op hem
,
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volgt met extra-lettergreep: episema-virga is dus gelijk aan twee gewone virga's.
In kolom II treft de lezer eenzelfde verschijnsel aan. De tweede helft
ervan geeft namelijk een teken te zien, dat uit een stok met vlag bestaat.
De paleographen zijn het er over eens, dat zij tweemaal zo lang duurt
als een gewone stok of virga. Dit klopt nauwgezet met het volgende:
het verdwijnen van deze vlaggestok brengt met zich mede het verschijnen van twee lettergrepen met élk een toonteken, waarvan het eerste
wederom c of st bij zich heeft.
Vaak wordt een hoge noot met een lagere verbonden: dit gebeurt als
zij beide boven een en dezelfde lettergreep staan, zoals in kolom IV
(deze groep heet „clivis" naar clinoo d.i. buigen) . Het platte streepje
(episema) erboven duidt weer langere toonduur aan. Het omgekeerde
verschijnsel doet zich voor, als een lagere toon op eenzelfde lettergreep
met een hogere verbonden wordt (pes of podatus) . Als de vorm hoekig
is betekent dit wederom langere duur, terwijl de ronde vorm kortheid
betekent.
Als laatste figuur van kolom III treden verticaal afwisselend op: een
gewone clivis met of zonder c en een virga, die van boven gekruld is en
ook een hogere plus lagere toon aangeeft. Het krulletje houdt verband
met het samentreffen van bepaalde medeklinkers van het woord waarboven het staat én van het volgende woord (b.v. et bibat) ; het betreft
een z.g. liquescerende toon, een vloeiing van het ene woord naar het
andere. In de nummers 8, 13, 16, 17 en 20 wordt de juist genoemde
twee-tonige clivis verdeeld (deling) over twee afzonderlijke lettergrepen, b.v. in no. 16 „descendebat de".
Voor het herstel van het oorspronkelijk ritme van deze melodie moet
nu de ritmische betekenis van genoemde stenographie-achtige toontekens worden vastgesteld. Met de tabel voor ogen is dit zeer goed
mogelijk.
1. Bij verticale vergelijking blijkt, dat de stok met vlag (kolom II) en
de virga met klein streepje bovenop even lang duren als twee lettergrepen, die elk een virga (met of zonder c of st) dragen. De vlaggestok en lange virga zijn dus in duur elk gelijk aan twee gewone
virga's.
2. Deze laatste gewone virga is op haar beurt weer in duur gelijk aan
de twee korte noten van een gewone clivis. Men kan dit aflezen uit
kolom III laatste lettergreep en kolom VII eveneens laatste lettergreep. Want daar blijken gewone virga, liquescerende virga en
gewone clivis voortdurend in elkaars plaats te treden. De twee
samenstellende delen (nl. de hogere en de lagere noot) duren samen
even lang als de virga alleen 1 ).
De lange virga met episema verhoudt zich bijgevolg tot de gewone
virga (met of zonder een uitdrukkelijke c of st) als 2 : 1.
1 ) Ook de twee noten van een gewone podatus (kolom II 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17
enz.) duren samen even lang als een gewone virga.
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De laatste op haar beurt verhoudt zich tot elke afzonderlijke noot
van clivis en podatus eveneens als 2 : 1.
Hieruit komen dan van zelf de volgende verhoudingen te voorschijn:
virga met episema : gewone virga : elk samenstellend deel der clivis is
4 : 2 : 1.
Hiermede zijn drie tijdwaarden of toonduren in het Gregoriaans
onomstotelijk bewezen.
Op velerlei andere manieren kan dezelfde conclusie uit de af gedrukte
en andere dergelijke tabellen worden afgelezen. Elk onderdeel van
iedere kolom brengt dezelfde vervangingen en evenwaardigheden aan
het licht bij een verticale vergelijking der verschillende variaties van
hetzelfde thema. Men vindt ze niet alleen in de door ons hier summier
behandelde antiphoon van de 4e modus in la, maar ook — om er slechts
enige bekende te noemen — in het type „Non est inventus" (7e modus ) , „Euge serve bone" (1 e modus) , „Nolite iudicare" ( „Angelus
auteur Domini" 8e modus) , „Lumen ad revelationem" (8e modus) ,
„Hoc est praeceptum meum" (8e modus) , de 0-antiphonen enz
samen ongeveer een kleine 300 antiphonen.
De hier gevonden drie soorten toonduur suggereren vanzelf drie
benamingen. Men kan namelijk spreken van een korte toon, een lange
en een dubbel zo lange, m.a.w. van brevis, longa en duplo longior
(1:2:4).
Deze terminologie nu sluit geheel aan bij de middeleeuwse. De theoretische tractaten van de toonaangevende schrijvers uit het tijdperk
vóór het definitief verval spreken over „stokjes en streepjes" en de
„vorm" der toontekens en vermelden terloops als de gewoonste zaak
ter wereld, dat zij dienen, om „korte en lange" tonen aan te geven,
dat vervolgens „de ene toon de andere in duur tweemaal overtreft"
( „unum alterum duplo superet") . De beroemde Guido van Arezzo
schrijft: „ .... de ene toon heeft ten opzichte van de andere een dubbel
zo korte of lange duur". Guido spreekt hier zonder beperking en algemeen. Uit zijn geschriften en uit de contekst van de aangehaalde woorden valt geen enkele aanwijzing te halen voor de mening, dat Guido
met zijn „dubbel zo lange" tonen alleen de eindtonen van zinnen en
zinsneden zou bedoelen. Ja zelfs: de contekst suggereert eerder, dat er
„in de loop" van een muzikale zinsnede „duplo longiores" zijn. Want
Guido voegt aan de aangehaalde woorden terstond toe, dat er een
„virgula plana" (liggend streepje) gebruikt wordt, om de „lange"
tonen te beduiden. Welnu: al is men het er niet over eens, welk teken
Guido hier precies bedoelt, hij heeft in elk geval een toonteken op het
oog, dat diende, om lange tonen aan te geven. Nu bestaat er in de oude
muziekhandschriften geen enkel speciaal teken, dat uitsluitend voor de
slotnoten van zinnen en zinsneden dient, de lengte-aanduiding die men
daar vaak aantreft, wordt door de copiist evenzeer in „de loop" van
een muziekstuk gebruikt, ja, ook op de eerste noot van een lied (b.v.
type „Hoc est praeceptum meum") . De grote Guido kent dus, terwijl
het ritmisch verval in volle gang is, „lange" tonen in de „loop" van een
gregoriaanse compositie.
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Zijn leerling Aribo loopt hier duidelijk in het voetspoor van zijn
meester. Hij zegt: „De tijdduur, waarin men een toon aanhoudt, wordt
genoemd toonduur. Deze is dan evenredig, wanneer aan vier tonen
twee tonen beantwoorden, en de tijdduur toeneemt, naarmate het getal
tonen afneemt". In onze overzichtstabel zagen wij herhaaldelijk, hoe in
eenzelfde kolom twee tonen beantwoorden aan vier tonen en als er van
de vier twee verdwijnen, dat dan de toonduur van de twee overblijvende
twee maal zo lang wordt. Aribo gaat terstond als volgt verder: „Vandaar
dat wij in de beide oudste antiphonaria dikwijls c t en m aantreffen, die
de kortheid, de lengte en middelbare toonduur aanwijzen. In vroeger
dagen hadden niet alleen de vinders, maar ook de zangers zelf er grote
zorg voor, dat ieder naar de juiste evenredigheid componeerde en zong.
Deze zorgzaamheid is nu allang uitgestorven, ja begraven".
In de tabel zagen wij, dat juist de letters c en t (,,tenete", dat evenals
het episema lange toonduur betekent) voorname factoren waren in het
aanduiden van evenredig korte en lange tonen. Wij vonden dezelfde
proportie of evenredigheid, waarvan Aribo spreekt, n.l. 4 : 2 : I.
De woorden „In vroeger dagen" ( „Antiquitus") houden verband met
de „beide oudste antiphonaria" ( „Antiquioribus") , zoals blijkt uit de
letterlijke overeenkomst: antiquitus, antiquioribus. Die oude antiphonaria lagen waarschijnlijk 2 bij de niet meer gebruikte boeken in de koorkast, zoals wij nog de oude Mediceër-uitgaven in onze kasten hebben
liggen. Aribo bedoelt dus, dat in zijn jeugd of vlak daarvoor die boeken
nog gebruikt werden en met hun letters c en t dubbel korte en dubbel zo
lange tonen aanduidden.
)

Tot nu toe werd alleen over de duur der afzonderlijke tonen gesproken. Maar als men de melodie in het nu gevonden middeleeuwse ritme
zingt, kan men zich al terstond niet onttrekken aan de indruk, dat er
een polsslag in is, die regelmatig en op gelijke afstand terugkeert. Men
ervaart een veelvoud en wel een viervoud.
Maar niet alleen het muzikaal gevoel, doch ook een verstandelijke
blik op onze tabel voert tot het constateren van dit viervoud.
Wij zien immers, dat de syllaben, die het woordaccent krijgen tevens
muzikaal geaccentueerd zijn; want zij staan op de karakteristieke plaatsen van het melodisch geraamte. Men kan dit het best controleren in
teksten, waarin dactylische woordritmen voorkomen. Zo bijvoorbeeld
„satiavit dominus quinque milia hominum de quinque panibus et duobus
piscibus". In de melodie ontmoet men deze accenten regelmatig op een
afstand van twee „lange tonen" ( een halve kolom) . Er is echter reden
om die tweevouden tot viervouden samen te voegen. Immers de dactylische woordritmen in eenheid mét de muziek suggereren dit. Men zie
b.v. in kolom III nondum advenit, caelos apertos, iniquitas terrae, virgo
sacrata of in VII antequam patiar, sumendi ea rn , Salvator mundi. Het
springt in het oog, dat de afstand tussen de accenten, literair en muzikaal, telkens vier „longae" of „tellen" duurt. Er is dus een voortdurende ritmische cadens, die op viervouden steunt.
2
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Men merke ook op, dat de meeste antiphonen van dit type bestaan
uit acht viervouden, terwijl er in het midden een caesuur is. Hierdoor is
dit fijne lied terstond gerangschikt onder de echte volksliedjes. Want
zijn vorm is „au fond" symmetrisch. De voorzin eindigt op re, dat is de
quart boven de grondtoon: in de rust van de caesuur blijft dus spanning. De melodie heeft vanaf het begin gemoduleerd naar de eerste
kerktoon, die zich vóór de rust bevestigt. De meeste volksliederen nu
moduleren op een dergelijke wijze. De tweede helft van het lied is een
responsie, een antwoord op het eerste deel, iets wat eigen is aan elk
goed volkslied.
De ritmische afwisseling van twee kortere tonen tegenover een langere evoceert een fijnzinnig balanceren, ja wiegen, dat simpel en teder,
maar nooit banaal is. Er spreekt ook een grote kinderlijkheid uit deze
muziek, een onbezorgde blijdschap, die aan de gecompliceerdheid van
onze tijd en zijn kunstuitingen op velerlei gebied vaak vreemd is.
Pius X wilde, dat de Gregoriaanse zang zou worden hersteld „volgens de oudste handschriften". Welnu, Hartker en Chartres behoren
daar zeker toe. Met deze beiden hebben wij duidelijk aangetoond:
1. dat de bijna 300 antiphonen van het Officie een drievoudige toonduur kennen als van 4 : 2 : 1 ;
2. dat in de antiphonen een groepering van viervouden onmiskenbaar
is;
3. wij voegen eraan toe, dat men in de overige 1800 officie-antiphonen
dezelfde ritmische hoedanigheden kan waarnemen 3 ) .
Met deze resultaten en pogingen, die voor de wetenschap en voorlopig niet voor een liturgische practijk bestemd zijn, wordt bijgevolg
gehandeld in de geest van de Paus der kerkmuziek, toen hij, ook door
de restauratie hiervan, zijn ideaal trachtte te verwezenlijken: „Omnia
instaurare in Christo".
3 ) Een meer technische behandeling van elk onderdeel van onze tabel bewaren wij
voor een andere publicatie.
In vele afleveringen van „Studiën" 1930-1933 werd uitvoerig over deze ritmekwestie geschreven. De toenmalige vondsten van Dom J. Jeannin O.S.B. zijn intussen
gecorrigeerd, bevestigd, aangevuld en tot een veel verdere ontwikkeling gebracht,
zoals blijkt uit bovenstaande studie.
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Antiphonen IVe modus in la in Hartker (S. Gallen 390-391)
Type „Prudenter virgines"
Numquid redditur
Judicasti Dne
Popule meus
Ecce veniet Proph
Quaerite Dnum .
Benedicta tu
Expectabo Dnum
Ex Aegypto
Sion noli timere .
Veni Dne et noli .
Ecce rex veniet
Super te Jerusalem
Sion renovaberis .
Qui post me venit
Ecce veniet Dnus princeps
Egredietur Dnus • •
Rorate coeli
Emitte agnum
Ut cognoscamus
Da mercedem
Propter sion
Ecce veniet ut
Annuntiate
Ad te Dne levavi
Ego autem ad D
Exspectetur sicut . .
Crastina die delebitur
Apud Dnum
Ecce video coelos
Thesaurizate vobis
Sicut fuit Ionas .
0 mulier, magna
Angelus Dni descendebat .
Vade iam et noli . .
Dignare me laudare
Faciamus hic
.

•

167 Satiavit Dnus
162
167 Propheta maltnus (2e. hand)
433
167 judicasti Dne
167
18
Si quis sitit . .
169
20 Tempus meum
169
21
Oves meae
169
21 Multa bona opera
169
21
Magister dicit
169
21
Desiderio desideravi
169
174
39 Confundantur qui
24
Tibi revelavi
176
176
24 Invocabo nomen
25 Faciem meam
176
25 Non haberes
176
177
36 Potestatem habeo
181
37 Exhortatus es
37 Elevatis manibus
265
37
Sapientia aedificavit
37
le. helft (bij Magnificat) . 401
37 In odorem
299
38 Prudentes virgines
384
38 Laeva ejus
116
Speciosa facta est
38
288
39 Gratia Dei in me
302
39 Da mihi in disco
43
Non est ei species
43
Stetit angelus
313
262
52 Ascendit Deus
57 Exaltare Dne .
262
142
262
Elevata est . .
148 A summo caelo
262
152 Gaude Maria Virgo
117
148 Adnuntiate populis
38
149 Ecce veniet Dnus ut
38
224
117 cactus sum sicut homo
149
224
0 mors

N.B. Ascendit Deus, Exaltare Dne, Elevata est en A summo coelo zijn bovendien
uit Chartres (Universiteitsbibliotheek te Leiden B.P.L. 25) bestudeerd.
Behalve de 71 hier opgesomde antiphonen staan er in Hartker nog 19, die een
gedeelte van het thema hebben verwerkt.
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ming in dunne hulzen van aluminium gesloten zijn. Die hulzen zijn van
aluminium omdat dit een der weinige elementen is die niet met neutronen reageren. Die staven zitten dan verder in een grafietmassa, dus in
kool, daar grafiet uit zuivere kool bestaat. Het geheel is beschut door
betonmuren en voorzien van kanalen voor afkoeling, enz. Een dergelijke atoomreactor kan zeer groot zijn en is voor de helft in de grond
gebouwd. Hij is voorzien van allerlei veiligheids- en controle installaties.
Laten we nu nagaan wat er in deze omstandigheden met de neutronen geschiedt. Deze neutronen (eerst van buiten af en later in de
reactor zelf opgewekt) kunnen in dit geval verschillende reacties te
weeg brengen.
1. Met de onzuiverheden

Neutronen kunnen met de meeste elementen reageren. Dit betekent
dan dat de natuurlijke onzuiverheden, die overal aanwezig zijn, de
neutronen opslorpen. Practisch komt dit hierop neer dat al wat er zich
in de reactor bevindt: uranium, grafiet en aluminium, tot een voorheen ongekende graad van zuiverheid moet worden gebracht. Zelfs
sporen van vreemde stof fen zijn voldoende om door neutronenopname
de kettingreactie zover af te breken dat deze tot stilstand komt.
Het raffineren van uranium en grafiet was een der grote problemen
en de eerste atoomreactor werkte eenvoudig niet omdat de grondstoffen
niet voldoende zuiver waren, alhoewel ze reeds zulk een graad van
zuiverheid bereikt hadden dat geen onzuiverheden meer chemisch konden aangetoond worden.
2. Met uranium U 8
Betrekkelijk snelle neutronen reageren met U92 8 en trage neutronen
met 11925 of Pu949. In de kettingreactie ontstaan zeer snelle neutronen.

Ze kunnen dus slechts reageren wanneer ze vertraagd worden. Doch
daar ze, gedurende die vertraging, eerst een snelheidszone passeren
waarin ze met UT kunnen reageren en daarna pas vertraagd worden
tot die snelheidszone waarin ze met U92 5 kunnen reageren, is het
duidelijk dat ze allen reeds met L192 8 gereageeerd hebben, alvorens ze
de kans krijgen "om met LÍ92 5 samen te treffen en een nieuwe schakel
in de kettingreactie te vormen. Het is immers enkel door reactie met
U9225 dat nieuwe neutronen ontstaan. De trefkans met Lt92$ wordt
nog groter door het feit dat deze uraniumsoort in veruit de grootste
concentratie aanwezig is.
Door reactie met U92 8 ontstaat dan Pu94 9 dat dan weer kan reageren zoals 1I925.
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3. Met uranium U 235 (of het gevormde Pu94 9).

Om dus met deze soort uranium te kunnen reageren en de kettingreactie te onderhouden moeten de neutronen buiten het uranium vertraagd worden. Dit is de reden waarom uranium in de vorm van staven
in een grafietmassa gesloten zit.
In het uranium ontstaan dus, door de kettingreactie, neutronen. Bij
hun geboorte, uit de ontploffing van LI925, hebben deze een buitengewoon grote snelheid. Ze botsen zonder effect tegen andere uraniumkernen en vliegen er tenslotte uit. Dan komen ze in de grafietmassa
en hier worden ze, door botsing tegen de kooldeeltjes, vertraagd. Dat
ze door botsing tegen de kleine koolkernen wel vlug vertraagd worden,
in tegenstelling van de botsing met de grote uraniumkernen is het
gevolg van een algemeen verschijnsel uit de mechanica 3).
In de grafietmassa die moderator wordt genoemd — reageren ze
niet, vermits ook kool tot die elementen behoort waarmee de neutronen
niet reageren. Maar wel verliezen ze hun snelheid en passeren ze de
gevaarlijke snelheden, de resonantiesnelheden voor LI92 8. Ze komen
uit de grafietmassa ergens terug in een uraniumstaaf en dit met een
snelheid die te klein is voor reactie met UT doch voldoende om
met LI925 (of Pu949) te reageren en de kettingreactie voort te zetten.
In de Duitse reactoren gebruikte men gedurende de laatste wereldoorlog zwaar water als moderator. In zwaar water is er waterstof H1
aanwezig die een dubbele massa heeft t.o.v. gewone waterstof en ook
niet met neutronen reageert. De Duitsers beschikten in Noorwegen
over de enige fabriek die zwaar water produceerde. Deze fabriek werd
daarom door luchtbombardementen totaal vernield.
Ontsnapping

4.

Het is begrijpelijk dat er langs de buitenzijden van het grafietblok
neutronen zullen ontsnappen. Een dergelijke lekkage is uit den aard der
zaak zelf onvermijdelijk. Wel kan ze enigszins verminderd worden
door aan de buitenkant zogenaamde grafietspiegels aan te brengen, die
a.h.w. een deel der ontsnappende neutronen terugkaatsen.
De belangrijkste manier om deze ontsnappingen te verminderen
bestaat in het vergroten van de afmetingen van de uraanreactor. Immers
de hoeveelheid ontsnappende neutronen is afhankelijk van de buitenoppervlakte en de hoeveelheid gevormde neutronen hangt af van het
volume. Uit de meetkunde weten we dat de verhouding: oppervlakte tot
volume, bij een gegeven vorm, kleiner wordt, als het volume stijgt.
3

) Wanneer een massa botst tegen andere massa's is het verlies aan snelheid des te

groter naarmate de grootte der

massa's elkaar meer benaderen.
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S CHEMATISCHE VOORS TELL ING
VAN EEN URAN 1 UMREACTO R

I VERPL AA T5BA RE CONTROL ES TA VEN U/ T CADMIUM

2 GRAFIETBL OK MET URANIUMSTAVEN
3 AFK OEL ING
4 BAKRUIMTE DER RA DIOA C TIE VE 5 TOTTEN
5 SCHUTITANTEL (BETON)
Dit is zelfs zo waar dat er een gegeven volume of massa is, beneden
welke de kettingreactie vanzelf stilvalt, daar er meer neutronen ontwijken dan er kunnen gevormd worden. Dit noemt men de kritische
massa. Het is dus onmogelijk de atoomreactor zo klein te maken als
men wel zou wensen. Verder is het zonder meer begrijpelijk dat deze

kritische massa stijgt wanneer het gehalte aan LI925 daalt en omgekeerd. Immers hoe meer er van deze soort aanwezig is, des te meer
neutronen kunnen er gevormd worden, en bijgevolg mogen er ook des
te meer verloren gaan zonder dat de reactie stilvalt. De grootte van
deze kritische massa wordt zorgvuldig geheim gehouden. Voor zuiver
L^925 heeft ze de minimale waarde en bedraagt ze enkele kilogrammen.
Zoals we verder zullen zien is ze van het grootste belang voor de
werking van de atoombom.
28
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Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de gevormde neutronen
kunnen verdwijnen : 1. door opslorping in onzuiverheden, 2. door reactie
met UT, waarbij plutonium gevormd wordt, 3. door reactie met
LI925, waarbij de kettingreactie drie nieuwe neutronen doet ontstaan
en dan 4 door ontsnapping.
Het eerste en het laatste betekent een zuiver verlies en moet zorgvuldig vermeden worden. De reactor moet zo worden geregeld, dat er
van de drie neutronen die er in de reactie met een UT kern ontstaan, er precies één is dat met een andere kern van deze soort reageert
en dat de twee andere zoveel mogelijk met LI92 8 reageren. Op deze
wijze zou dan de kettingreactie zonder versnelling noch vertraging in
gang gehouden worden. Voor ieder reagerend neutron ontstaat er een
nieuw neutron. Men drukt dit in de technische taal zo uit: de factor
k (vervangingsfactor) — 1.
De constructie van een reactor met k ongeveer gelijk aan één kan
berekend worden, doch de berekeningen zijn zo langdurig dat er een
electronisch brein aan te pas komt. Men construeert nu een reactor
waarvan k iets groter is dan één. Een dergelijke reactor zou steeds
intenser beginnen te werken: hij zou steeds warmer worden en het
resultaat zou een catastrophe zijn. In deze reactor wordt echter een
controle apparaat ingebouwd. Dit bestaat uit beweeglijke cadmiumstaven 4 ) , die zeer hevig neutronen absorberen. Automatisch regelen
deze staven nu de werking van de reactor. Stijgt k boven 1, dan worden
ze dieper in de reactor geschoven: het geabsorbeerde neutronengehalte
stijgt en k daalt. Wanneer k beneden 1 daalt dan worden ze weer
automatisch iets uitgetrokken. Een goedberekende reactor vergt slechts
zeer weinig cadmiumstaven ter controle.
De reactor moet verder nog gepantserd worden tegen de uitstralingen. Ook dient hij afgekoeld te worden en dit zien we beter bij de
studie van de energeie-opwekking.
De atoombom
De uraniumreactor kan gebruikt worden voor het opwekken van
radioactiviteit, als energiebron en jammer genoeg eveneens bij de vervaardiging van de atoombom. In de geschiedkundige volgorde kwam
het destructief element eerst aan bod en daarom zullen we hier ook
eerst het probleem van de atoombom aanvatten.
De ontploffing van de atoombom is een ongecontroleerde ketting
4 ) Cadmium is een metaal dat veel gelijkt op zink. Ook boor (een element uit
borax of boorzuur) wordt voor de neutronenabsorptie gebruikt.
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reactie. Voor deze kettingreactie komen enkel LI92 5 en Pu949 in
aanmerking. Er bestaat dus een uraniumbom en een plutoniumbom.
Ze zijn opgebouwd uit niet anders dan u925 of Pu949 doch als hoofdvereiste geldt dat beide stoffen in zuivere vorm voorkomen. Voor de
bereiding van de uraniumbom is het dus voldoende dat LI92 5 geïsoleerd
wordt uit het erts. Ik zeg voldoende, doch in feite is de moeilijkste
opgave die er in de scheikunde bestaat de scheiding van twee isotopen.
En van al de isotopen is dan nog de scheiding van de twee uraniumisotopen de meest lastige. Het mechanisme van deze scheiding kan
trouwens niet begrepen worden zonder een grondige voorkennis van
natuur- en scheikunde en we moeten er hier dan ook van af zien. Het
moge volstaan met er op te wijzen dat dit probleem theoretisch zeer
eenvoudig is, doch practisch de grootste moeite gekost heeft en de
oorzaak was van de ongelooflijk hoge prijs van de uraniumbom.
Plutonium moet eerst bereid worden uit LI92 8 door reactie met neutronen. We zagen hoger dat ze het resultaat is van de werking van de

uraniumreactor. De bereiding duurt lang, doch de afscheiding van
plutonium is chemisch en physisch mogelijk en veel gemakkelijker dan
die van de twee uraniumisotopen.
Het mechanisme van de atoomontploffing is uiterst eenvoudig en zeer
gemakkelijk te begrijpen uit het voorafgaande. Immers in het uranium
kan gemakkelijk, door allerlei oorzaken, vanzelf een neutron opgewekt
worden en dat geschiedt dan ook voortdurend. Dit neutron kan enkel
reageren met het u925 (of Pu949) daar dit alleen aanwezig is. Er begint
dus een kettingreactie. Is het stuk uranium kleiner dan de kritische massa, dan valt de reactie direct stil. Is het groter, dan stijgt ze zeer snel: in
minder dan een duizendste van een seconde is de bom ontploft.
De ontploffing kan dus in gang gezet worden door drie stukken, die
afzonderlijk beneden de kritische massa blijven, samen te voegen.
Om de kracht van de ontploffing te illustreren volstaat het er op te
wijzen dat 1 kg uranium overeenkomt met 5.000 ton springstof. In het
centrum der ontploffing ontstaat een temperatuur van twintig millioen
graden. En nochtans komt hier slechts een per duizend van de totale
energie vrij die er onder vorm van massa in opgesloten is.
De atoommotor

De hoeveelheid warmte door een atoomreactor vrijgemaakt is geweldig. Nemen we als type een reactor die 1 kg UT per dag splitsen
zou, dan blijkt deze in staat om dagelijks ongeveer evenveel warmte af
te geven als er zou vrijkomen bij de verbranding van 2000 ton steen-
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vroeger reeds schreven is het stukje uranium, dat in onze kelder de
steenkool zou vervangen, een luchtkasteel van eerste kwaliteit.
Nochtans krijgt waarschijnlijk het probleem der kleine reactoren nog
eerder zijn oplossing dan dat der grote, voor wat betreft het opwekken
van energie .... omdat deze onmiddellijk bruikbaar zijn voor de oorlogsvoering. Wij moeten wel vol bitterheid vaststellen dat steeds de
destructieve doeleinden voorrang krijgen op de constructieve.
Een eerste atoomreactor wordt namelijk gebouwd voor een onderzeeër. Dit kunnen we begrijpen: deze onderzeeër zal sneller kunnen
varen dan welk schip dan ook, snelboten uitgezonderd, zolang als hij
wil de zeeën kunnen doorkruisen, zelfs onder water, en meer bommen

kunnen meevoeren. Er wordt verwacht dat dit schip het meesterschap
over zee zal verkrijgen. Volgens berichten uit de pers gaat de constructie zelfs zo goed vooruit dat deze onderzeeër een jaar vroeger dan
voorzien werd zal klaar zijn, namelijk nog dit jaar.
Dan komt de beurt aan de vliegtuigmoederschepen (voorzien voor
1960) en later aan de vliegtuigen zelf. Met uranium als energiebron
zullen deze vliegtuigen bijna onbeperkte tijd in de lucht kunnen blijven.
Komt het ooit tot interplanetaire reizen, dan is uranium de enige brandstof die een raket de energie kan geven voor een reis heen en terug.
Het is begrijpelijk dat al deze onderzoekingen slechts kunnen geschieden in atoomcentra beschikkend over groepen van geleerden die
ieder afzonderlijk de verschillende aspecten van de gestelde problemen
bestuderen. Tevens vergen deze proeven enorm veel geld. In de Verenigde Staten zijn reeds honderden miljarden franks in het kernonderzoek geïnvesteerd. In Engeland gaat het eveneens om grote sommen 5
Over Rusland is natuurlijk niets bekend.
) .

De waterstofbom
Het laatste snufje, zeer tot onze schade uitgedacht, is de waterstofbom, ook H-bom of helbom genoemd. Ze steunt eveneens op het vrijkomen van kernenergie, maar het mechanisme is totaal verschillend.
Onder de gewone springstoffen vinden we ook twee soorten: die
welke steunen op de explosieve ontbinding van scheikundige stoffen
zoals bij de meeste springstoffen het geval is, en die welke steunen op
5 ) De Europese mentaliteit is nog steeds zo, dat men liever niet teveel geld besteedt
aan onderzoekingen en nog minder aan de onderzoekers zelf. Dit wordt wel zeer
scherp geïllustreerd door het volgende tragi-komische geval. Toen het hoofd van de
physico-chemische dienst der Engelse atoomstad Harwell, namelijk Klaus Fuchs,
wegens spionnage afgezet werd, vond het hoofd van Harwell, de Nobelprijswinnaar
Cocroft, nergens een bereidwillige opvolger: zij die er toe in staat waren verdienden
méér in de industrie. In arren moede plaatste Cocroft een advertentie in de Times ....
Ook nu nog is de plaats open.

438

TOEPASSINGEN DER KERNENERGIE

de explosieve verbinding van verschillende scheikundige stoffen, zoals
bijvoorbeeld het geval was bij het oude zwart kruit.
Bij de kernomzettingen komen ook deze twee types voor. Uranium
ontbindt zich onder invloed van neutronen, terwijl waterstofkernen zich
kunnen verbinden tot heliumkernen, met vrijmaking van enorm grote
energie. Deze reactie gaat niet op met gewoon waterstof doch met twee
waterstofisotopen: tritium en deuterium, die een massa hebben welke
resp. het drievoudige en dubbele van gewoon waterstof bedraagt.
Van de verschillende mogelijke reacties schrijven we slechts een van
de meest waarschijnlijke, waarbij helium en een neutron ontstaan:

H 3 + H2

He4 + n1
2
0
1
1
De warmte die vrijkomt door verbinding van een kilogram waterstof
komt neer op die van 12.000 ton steenkool of 20.000 ton springstof.
Deuterium is nogal gemakkelijk te verkrijgen door electrolyse van
gewoon water, doch tritium is zeer duur. Het wordt in de uraniumreactor gemaakt.
De ontsteking van de waterstofbom geschiedt op een wijze die grondig verschilt van die der uraniumbom en meer gelijkt op die der gewone
springstoffen. Een springstof ontploft namelijk wanneer een deel ervan
verwarmd wordt tot op een temperatuur die de ontploffingstemperatuur
overschrijdt. Deze temperatuur is b.v. 450° voor een benzine-luchtmengsel en 180° voor dynamiet. Voor de waterstofbom bedraagt ze
ongeveer 20.000.000° en dit is nu precies de temperatuur die er in het
centrum van een uraniumontploffing te verwachten is.
Dit komt dus hierop neer dat de atoombom kan gebruikt worden als
slaghoedje voor de waterstofbom. Daarbij komt nog dat er voor de
waterstofbom helemaal geen beperking is van de afmetingen omdat er
geen kritische massa is. Het resultaat zal dan ook wel verschrikkelijk
zijn. Neemt men voor de atoombom een destructiezone aan van tien
vierkante kilometer dan schat men die ener normale waterstofbom op
honderd vierkante kilometer. Deze schatting is naar de allerlaagste kant
en kan voor waterstof opgevoerd worden tot 400 vierkante kilometer.
De waterstofbom kan ook nog „verbeterd" worden door toevoegen
van kobalt dat door de gevormde neutronen radioactief zal gemaakt
worden. Rond de ontploffing ontstaan dan drie zones. Eerst is er een
zone waar alles smelt en vergruist, daaromheen is er een waar alles
verbrandt en nog verderop een brede zone waar alle levende wezens
vergiftigd worden door radioactiviteit.
Amerikanen kunnen soms cynisch zijn. Zo heeft senator Mac Mahon
uitgerekend dat 10.000 ton waterstof en 100.000 ton. kobalt, mits doel-
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matig verdeeld, bij ontploffing zouden volstaan om de mensheid van de
aardbol weg te vagen. Hij rekende er zelfs bij uit hoe lang de voorbereiding zou duren en hoeveel deze collectieve zelfmoord zou kosten.
Aan wie dan de rekening presenteren?

Astrophysische aspecten
Oorsprong der zonneënergie
De astrophysici hebben er zich lang het hoofd over gebroken om uit
te vissen waar de zon de nodige energie haalt om millioenen jaren
onafgebroken zo'n geweldige warmte te blijven uitstralen. Bestond ze
b.v. uit zuivere koolstof die in een zuurstofatmosfeer brandt, dan ware
ze reeds 2.000 jaar na haar ontstaan volledig opgebrand. Daarbij komt
nog dat in de kern der zon een temperatuur heerst van 20.000.000°,
terwijl geen enkele scheikundige reactie ooit een temperatuur boven
6.000° heeft mogelijk gemaakt.
Nu weet men dat er in de zon, evenals in alle sterren die niet uitgedoofd zijn, kernomzettingen plaatsgrijpen die de afgifte van deze
enorme energieën gedurende practisch onbepaalde tijd mogelijk maken.
Bij de hoge temperaturen, soms honderden millioenen graden, zijn er
kernreacties mogelijk die wij vooralsnog niet kunnen verwezenlijken.
Het geval van de zon meent men reeds beter te kennen. Hier zou een
omzetting gaande zijn van gewone waterstof en helium in de aard van
die welke in de exploderende waterstofbom met het isotoop geschiedt.
Echter zou deze reactie daar dan op trage, op gecontroleerde wijze
doorgaan. Men veronderstelt zelfs dat de zon voortdurend, uit de
interstellaire ruimte, waterstof opneemt. Gedurende haar reis door het
heelal tankt ze voortdurend. Op deze wijze zou ze haar uitstraling
natuurlijk nog langer kunnen volhouden.

De novae
V•ór de ontploffing van de eerste atoombom waren de geleerden er
niet helemaal zeker van of deze ontploffing de wereld niet zou ,,ontste
ken" gelijk ze later de waterstof ontstak. Die vrees is echter zeer klein.
Voor iedere atoomreactie is er immers een ontstekingstemperatuur die
waarschijnlijk wel te hoger zal liggen naarmate de atoomkernen moeilijker zullen reageren d.w.z. naarmate ze stabiel zijn. Men kan nu zeer
gemakkelijk berekenen welke atomen het stabielst zijn: dit blijken nu
ijzer, kobalt en nikkel te zijn d.w.z. precies die welke de kern onzer
aarde uitmaken. Ook de atomen, die het meest aan de oppervlakte der
aarde voorkomen, behoren, op waterstof na, tot de stabiele soorten. Een
synthetische apocalyps is vooralsnog sine die uitgesteld.
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Nochtans merken de astronomen nog regelmatig zoiets op. Wanneer
ze de hemel naspeuren en recente fotografieën vergelijken met oudere
zien ze soms dat er een nieuwe ster verschenen is: een nova. Het is
echter geen nieuwe, ze was er vroeger al. Maar de ster had een te lage
temperatuur, om in de telescoop zichtbaar te zijn. Op een zeker ogenblik
echter zijn de kernreacties in gang geschoten volgens steeds heviger
kettingreacties: de ster ontploft in haar geheel en de temperatuur stijgt
tot enorme waarden. Ze wordt zichtbaar.

De geboorte van het heelal
De opflikkering van een nova doet de vraag oprijzen hoe het heelal
ontstaan is. Hier kunnen we twee theorieën aangeven die, alhoewel
beiden geïnspireerd op het massa-energie evenwicht, toch diametraal
tegenover elkaar staan. We zullen hier, in de meest vereenvoudigde
vorm, het essentiële ervan trachten weer te geven.
De eerste theorie, misschien de meest waarschijnlijke, steunt op een
condensatie van de materie. De meest ijle vorm van materie is wel het
licht, in de brede zin van het woord genomen. Volgens deze theorie
was dan oorspronkelijk het heelal a.h.w. met licht gevuld (met daarbij
misschien nog de lichtste atomen: waterstof en neutronen) .
In deze ijle ruimte ontstonden dan condensaties. De materie werd
samengetrokken: uit het licht ontstonden kleine atomen en electronen.
Deze zouden dan weer verder samen gecondenseerd worden tot grotere
atomen, enz. Deze omzettingen zijn dan onvolledig en nog steeds in
volle gang, zodat we al deze stadia nog kunnen aantreffen in verschillende punten van het heelal.
De tweede theorie heeft als uitgangspunt de expansie van de materie.
Volgens deze theorie zou het heelal ontstaan zijn uit een enkel atoom,
geladen met alle materie die nu als zuivere materie en als energie over
gans het heelal verspreid is. Dit atoom hoeft daarom niet groter te zijn
dan een uit de reeks die we nu kennen doch zou dan, uit de aard der
zaak, een onvoorstelbaar grote dichtheid hebben.
Ogenblikkelijk na zijn ontstaan is dit atoom ontploft en deze ontploffing is nog steeds niet helemaal ten einde. Terwijl de stukken steeds
verder ontploften en uit elkaar gingen hebben er dan weer condensaties
plaats gegrepen die aanleiding gaven tot het vormen van sterren.
Beide theorieën kunnen in overeenstemming gebracht worden met die
van het uitdijende heelal.
Dat men zich verstout een wereldbeeld te bouwen op de kernenergie
toont nogmaals duidelijk aan dat het belang ervan moeilijk kan. overschat worden, zo op technisch als op zuiver wetenschappelijk gebied.

Priesternood in Zuid - Amerika
door A. SIREAU Pr
Rector van het College voor Latijns Amerika

AN de heilige Pastoor van Ars wordt het volgende gezegde toegeA
schreven: „Laat een land gedurende vijftig jaar zonder priesters
en men zal er de dieren aanbidden". Gelukkig is het in Zuid-Amerika
nog niet zover gekomen. Van dierenaanbidding vernemen we niets en
er zijn nog vele priesters, inheemse zowel als missionarissen uit het
buitenland. Maar hun aantal is veel te gering en de toestand is wel heel
ernstig. Wegens de alomheersende priesternood is de bevolking er
ongetwijfeld de meest misdeelde op religieus gebied.
De toestand
Ook bij ons, en meer nog in Frankrijk, klaagt men over een gebrek
aan priesters. Laten we echter de cijfers nagaan.
Indien we, om een idee te krijgen van de verhouding in de verschillende landen, het totaal aantal inwoners door het getal der priesters
delen, dan komen we tot de volgende resultaten: België, 1/569; Neder804; Spanje, 1/945. In Argentinië
land, 1/694; Frankrijk, 1/727; Italië, 004;
is deze verhouding echter 1/4174! 1 )
Wat is het gevolg van deze verhoudingen op parochieel gebied?
Argentinië is honderdmaal groter dan België of Nederland, doch bezit
slechts 1072 parochies. Deze zijn dan ook dikwijls zo groot als een
provincie of een bisdom bij ons; vele hebben slechts één priester op
10.000 inwoners; dorpen van 1000 of 2000 inwoners bevinden zich soms
op dertig, vijftig, ja zeventig kilometer van de pastorie!
In deze omstandigheden is het te begrijpen dat millioenen Christenen
de priesters slechts éénmaal in het jaar zien, bij gelegenheid van het
plaatselijke feest. ik heb een vrouw ontmoet op het platteland, die zich
herinnerde een priester te hebben gezien twaalf jaar tevoren, bij een
bezoek aan de naburige stad, op honderd kilometer afstand.
Deze toestand is kenschetsend niet alleen voor Argentinië maar voor
geheel Latijns Amerika. De landbouwers zijn het meest verlaten, aangezien de priesters wegens hun klein aantal, uit strategische overwegingen, meestal in de allerbelangrijkste centra worden aangesteld 2
Nochtans is de toestand in de grote steden eveneens verre van rooskleurig. Ongetwijfeld is de afstand hier geen probleem, maar het getal
)

1) Deze gegevens werden ontleend aan Hermann Fischer, S.V.D., Mehr Priester
fur das Heil der Welt. Steyl, 1951.
2) De Nouvelle Revue T héologique

cijfers die voor ieder
Chili
3.149
3.497
Uruguay
3.841
Ecuador
Colombia

3.949

(Juni 1953, blz. 620) publiceerde de volgende
land het aantal inwoners per priester aangeven:
5.959
9.781
Bolivia
Haiti
Costa Rica 4.290
Brazilië
6.741
San Salvador 10.409
4.530
Peru
11.898
Paraguay 6.921
Honduras
4.864
Mexico
Venezuela 5.714

Cuba

7.786

Guatemala

28.801

442

PRIESTERNOOD IN ZUID-AMERIKA

der parochianen is buitenmate hoog. Zo tellen de parochies van BuenosAires gemiddeld 33.000 zielen. Als we een vergelijkende tabel van
belangrijke bisdommen in West-Europa en in Latijns Amerika raadplegen, dan springt het verschil in 't oog. Dit gebrek aan priesters en
religieuzen brengt noodzakelijkerwijze ernstige gevolgen met zich mee,
niet alleen voor de parochies zelf, waar het practisch onmogelijk is alle
gelovigen te bereiken, maar meer nog op het gebied van onderwijs en
sociaal hulpbetoon 3 ) .
Eén zin volstaat om de toestand van de clerus in Latijns Amerika te
schetsen: in deze streken moet het derde van de Katholieken der wereld
zich tevreden stellen met een elfde deel van de priesters.
De oorzaken
Verschillende oorzaken verklaren die nijpende priesternood.
Een eerste oorzaak ligt in de moeilijkheid die de priesters ervaren om
in contact te komen met hun parochianen, verspreid over uitgestrekte
gebieden. Dit contact is echter broodnodig, want, het woord van Sint
Paulus indachtig, kunnen we zeggen: „Hoe zouden ze in de schoonheid
van het priesterschap geloven, wanneer ze er nooit over horen spreken?" Daarbij veronderstelt de roeping een hoog peil van christelijk
leven. Hoe kan dit echter bestaan zonder een intens sacramenteel leven
hetgeen de tegenwoordigheid van de priesters veronderstelt?
Een tweede oorzaak moeten we zoeken in het levenspeil van de
massa. Onderzoekingen in België en in de Verenigde Staten hebben
aangetoond dat het grootste aantal roepingen bij de burgerij ontluikt.
Nu is juist één der meest specifieke karaktertrekken van Zuid-Amerika
op sociologisch gebied de bijna volslagen afwezigheid van een middenstand. Over het algemeen is er de toestand aldus: een klein aantal zeer
rijken en een groot aantal zeer armen. In dit licht begrijpt men één der
3 ) Volgens de Annuario Pontificio 1952 ziet de toestand er als volgt uit:

West-Europa
Bisdommen
Katholieken
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Dioces. priesters
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Instituten voor
sociaal hulpbetoon
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Janeiro

3.312.000 3.1 28.716 1.300.000 3.700.000 1.790.000 2.000.000
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meest geliefkoosde slogans van Peron: Menos ricos y menos pobres,
minder rijken en minder armen. In feite is ongeveer twee derde der
Zuid-Amerikaanse bevolking, naar het woord van Roosevelt: „ill f ed,
ill clothed, ill housed", slecht gevoed, slecht gekleed en slecht gehuisvest.
Ook op cultureel gebied heerst een zelfde schrille tegenstelling. Een
zeer gecultiveerde élite volgt van heel dichtbij alles wat er in Europa
wordt gepubliceerd. Daartegenover staan de massa's analphabeten.
Volgens de cijfers, gepubliceerd in 1950 door het inter-Amerikaans
seminarie voor onderwijs te Montevideo, zijn het er zestig millioen:
ongeveer de helft der bevolking! Onder hen zijn er 19 millioen kinderen.
Dat het analphabetisme bij de jeugd hoger ligt dan over het geheel,
wijst uit dat de toestand vooralsnog slechter zal worden.
De bevolking mist echter niet alleen scholen. Ze mist ook kerken.
Gesteld zelfs dat één priester zou kunnen zorgen voor de godsdienstige
opvoeding van 1000 mensen -- hetgeen ginds ondenkbaar is wegens de
afstanden — dan nog zouden 30.000 priesters zich slechts met dertig
millioen Katholieken doeltreffend bezig houden .... In feite zijn er 150
millioen. Geen wonder dat het getal der „religieuze ongeletterden" dat
der analphabeten verre overtreft.
Als professor aan het Seminarie heb ik maar bij uitzondering kunnen
dopen. Maar de vijftig doopsels die ik heb toegediend, lieten bij mij een
uiterst pijnlijke indruk na: nooit of nimmer kon de peter het Onze
Vader of de Geloofsbelijdenis opzeggen. Eénmaal toch beleefde ik een
uitzondering: maar die man was juist in het land toegekomen.
Tenslotte speelt de geschiedenis een voorname rol in de priesternood
waaraan Latijns-Amerika lijdt. Het politiek Katholicisme, dat door
Spanje werd gehuldigd, had na de onafhankelijkheidsoorlog — eerste
kwartaal der 19e eeuw — een ongunstige weerslag op godsdienstig
gebied 4 ) . Te meer omdat de ideologische invloed van Spanje vervangen
werd door die van Frankrijk, juist op een ogenblik waarop de denkbeelden der encyclopedisten hoogtij vierden. Uit reactie tegen Spanje
enerzijds en uit gebrek aan zelfstandige gedachten anderzijds, zijn
meerdere geslachten in Latijns Amerika gevoed door het laïcisme en het
liberalisme. Deze laatste stromingen richtten des te meer schade aan,
naarmate de Kerk minder stevig gevestigd was.
Of Europa het wil of niet, het behoudt nog steeds in deze streken
zijn overgrote ideologische en culturele invloed. In zijn Re f orma de la
ensefianza onderstreepte P. Castellani, dat tot op heden „Europa voor
ons heeft gedacht", en Giovanni Papini, in een artikel verschenen onder
de titel „Wat Latijns Amerika ons niet gegeven heeft", betreurt het
bitter dat dit vasteland, dat alles van Europa gekregen heeft, nog niet
zijn geestes-bijdragen geschonken heeft aan de universele cultuur. In
godsdienstig opzicht is deze afhankelijkheid nog opvallender. Kort na
mijn aankomst in Argentinië heb ik aan een collega gevraagd welke
boeken ik moest aanschaffen voor mijn bibliotheek. „Wel, de boeken
-

-

-

4 ) In Zuid-Amerika deed zich het tegenovergestelde voor van wat zich afspeelde
in de Verenigde Staten. Daar bracht de breuk met het anglikaanse moederland een
grotere godsdienstvrijheid en maakte er de actuele opbloei van het Katholicisme
mogelijk.
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die ge in Europa zoudt hebben", werd mij dadelijk geantwoord. En
inderdaad, alle handboeken over Wijsbegeerte en Godgeleerdheid zijn
Franse, Italiaanse, Spaanse, Duitse of Belgische uitgaven. Het eerste
artikel dat ik zag in het tijdschrift Sa pientia, uitgegeven door het seminarie van La Plata, was ondertekend door Kan. van Steenbergen.
Voegen we er tenslotte bij dat de voornaamste en ontegensprekelijk
de beste — Katholieke uitgeverij te Buenos-Aires is de firma Desclée
de Brouwer.
De vooruitzichten
Amerika heeft alles van Europa ontvangen, het goede en het kwade.
Sedert de vorige eeuw echter zijn er te weinig Europese priesters naar
ginds overgestoken.
Van 1850 tot 1950 hebben zich ongeveer 15 millioen Katholieke
landverhuizers in deze landen gevestigd. Normaal mocht men verwachten dat een evenredig aantal priesters met hen was meegekomen: het is
inderdaad niet verantwoord deze mensen zonder geestelijke hulp te
laten vertrekken, daar ze toch reeds zoveel moeten missen. Wij zouden
dus in Zuid-Amerika om de 20.000 Europese priesters moeten tellen.
Helaas, we vinden er geen 10.000. Een ernstige inspanning is dus
wat slechts een
noodzakelijk, zowel om de achterstand in te halen
als ook om de toekomst voor te bereiden
daad van herstel zou zijn
wat zou getuigen van een reëel begrip van de geschiedenis.
Inderdaad, dit vasteland is geroepen tot een snelle en buitengewoon
belangrijke ontwikkeling, aangezien zijn rijke mogelijkheden nauwelijks
zijn aangeboord. Over het algemeen schat men dat meer dan duizend
millioen mensen in dit uitgestrekt continent kunnen wonen, want dit
zou slechts een bevolkingsdichtheid van 57 inwoners per vierkante kilometer betekenen. In zijn boek Landen der toekomst meent Anton
Zischka dit cijfer zelfs te kunnen verdubbelen. Een der belangrijkste
conclusies van het eerste Latijns-Amerikaanse studie-congres over landelijke problemen, gehouden in het begin van 1953 te Menizales in
Columbia, stelt vast dat het noodzakelijk is „een heilzame immigratie te
bevorderen". Ziehier enkele cijfers aangaande de mogelijke omvang
dezer immigratie. Argentinië hoopt tussen 1952 en 1957 4.000.000 landverhuizers te ontvangen, Brazilië 2.000.000 tot 1965. Dit laatste land
heeft onlangs de onbeperkte immigratie principieel aangenomen. Columbia verwacht 500.000 landbouwers, Venezuela 300.000 en Uruguay
10.000 per jaar. Chili en Peru kennen wat dit betreft geen enkele
contingentering.
De Europese hulp, waarop Zuid-Amerika in zijn nijpende priesternood rekent, moet daadwerkelijk zijn en onverwijld, van wege de vele
dreigende gevaren. Het protestantisme grijpt steeds verder om zich
heen en het communisme verspreidt zich als een lopend vuurtje. Dit
laatste vindt vooral voedsel in de sociale wantoestanden veroorzaakt
door diepgaande structuurveranderingen.
De groeiende industrialisatie, gepaard aan de achterlijke toestanden
op het platteland, drijft het verschijnsel der stedelijke concentratie ten
top. In Argentinië b.v. was. in het jaar 1869, 27,5% van de bevolking
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in de steden gevestigd. In 1947 was dit percentage gestegen tot 62,5.
Een aanzienlijk deel der bevolking verandert dus van sociale structuur:
de grote meerderheid vormt rond de centra volkrijke buurten, die helemaal buiten het bereik van de Kerk liggen. Het geloof dat nog smeulde
in de afzondering van het platteland dreigt in dit milieu geheel te verstikken. In de omgeving van de fabrieken en in de overbevolkte voorsteden, moet men, om lekenleiders te vormen voor deze rand-bevolking,
beginnen met een groot aantal priesters in te schakelen. Wij hebben
boven reeds voldoende aangetoond dat hieraan op het ogenblik niet te
denken valt.
Het is immer het ideaal van de Kerk geweest, in ieder land autochtone kaders te bezitten. Jammer genoeg is het voorlopig onmogelijk dit
ideaal in Zuid-Amerika te verwezenlijken. De vormingsperiode van de
„inheemse" Kerk werd plotseling onderbroken ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd. Later verslechterde de toestand nog wegens de
aanzienlijke toevloed van immigranten en het uitzonderlijk hoog geboorte-cijfer. Om deze ongemeen snelle aanwas der bevolking bij te
houden, had men spoedig de nodige kerken, scholen en hospitalen
moeten bouwen. Het economisch peil liet dit echter practisch niet toe.
Vandaar dat ook de algemeen menselijke ontwikkeling ten achter bleef,
zodat het aantal roepingen terugliep. Want de waardering van het
priesterschap veronderstelt reeds een zekere menselijke cultuur.
Het is dan ook dringend nodig krachten van het buitenland te
betrekken. Het gaat erom de nodige helpers te vinden die, samen met
de plaatselijke clerus, de geregelde ontwikkeling van het Christendom
kunnen verzekeren. Boven hebben we vooral het kwantitatief aspect
van de noodtoestand besproken. Het is een kwestie van tienduizenden!
Maar er is ook een kwalitatief aspect. Men is ginds niet bereid om het
even welke priester te aanvaarden. Een zekere aanleg is onontbeerlijk
en wel allereerst een innig verlangen naar een totale aanpassing. Men
kan niets uitrichten met Belgische of Nederlandse priesters maar wel
met apostolische mannen, geneigd om zich te „veramericaniseren" en
beslist zich volledig te geven aan en opgeslorpt te worden door hun
nieuw milieu. Dit ideaal is zeer goed beschreven door een missionaris:
„Het is hoogst nodig één te worden met hen, en dat vraagt veel tijd.
De mensen zijn niet alleen zichzelf, afgezien van al het andere. Zij zijn
ook de streek waarin zij geboren zijn, het huis of de boerderij waarin ze
hun eerste levensdagen hebben doorgebracht, de spelen die ze gespeeld
hebben, de verhalen die ze hoorden vertellen, de vreugden en het lijden,
de vrees en de angsten, die ze hebben doorgemaakt; het voedsel dat ze
eten, de scholen die ze bezoeken, de boeken die ze lezen — indien ze er
althans lezen — en ook de manier waarop ze God aanbidden. Door een
eenvoudig ja-knikken kan men deze lieden niet leren kennen. Men kan
dit slechts wanneer men hen zelf „is".
Om 't zover te brengen moet men niet uitgaan op veroveringstocht,
als conquistador of Uebermensch. Dit leidt regelrecht naar een volledige mislukking. Om te redden, moet men in intiem contact met de
mensen leven: is dat niet de grote les van Christus' menswording?
Als antwoord op deze nood heeft het Belgisch Episcopaat besloten,
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te Leuven en afhankelijk van de Universiteit, een College of Seminarie
voor Latijns Amerika op te richten. Het stelt zich ten doel priesters,
seminaristen en studenten te vormen, die verlangen de Kerk in Latijns
Amerika te dienen.
Met bijna een eeuw tussenruimte wordt hier het gebaar vernieuwd
waardoor Leuven heeft medegewerkt aan de vorming van de clerus der
Verenigde Staten. In 1857 toch werd het Amerikaanse College gesticht
met als eerste en voornaamste doel de opleiding van Europese priesters
voor het apostolaat in de U.S.A. Op dat ogenblik immers zag de Kerk
in de Nieuwe Wereld honderdduizenden immigranten komen uit katholieke landen, vooreerst uit Ierland en Duitsland en later uit Italië. De
katholieke bevolking die in 1830 318.000 zielen telde, steeg twintig jaar
later tot 1.600.000, om in 1866 de vier millioen te bereiken. Dat was
een al te snelle groei dan dat de eigen organisatie van de Kerk in Noord
Amerika en haar roepingen zouden kunnen volstaan. De bisschoppe n
vroegen toen om hulp. Het Amerikaanse College kwam tot stand en, al
had het aanvankelijk met zware moeilijkheden te kampen, toch heeft
het een waardevolle hulp kunnen verstrekken aan de clerus der V.S.:
800 priesters uit verschillende Europese landen vertrokken naar overzee. Onder hen telde België en ook Nederland een niet gering aantal
van zijn zonen.
Het nieuwe initiatief komt op zijn tijd. De toekomst zal getuigen of
de aanzienlijke hulp, die men van de nieuwe stichting verwacht, aan de
Kerk van het Zuid-Amerikaanse continent, dat één derde der christenheid omvat, de krachten zal toevoegen om op dit beslissend ogenblik
een gevaarlijke klip te omzeilen. Moge God dit initiatief laten bloeien
aangezien, naar een onlangs verschenen werk getuigde, „Latijns Amerika op de voorgrond treedt" 5 ).
5)

Tibor Mende, L'Amérique latine entre en scène. Paris, Editions du Seuil, 1952.
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Velen zien in en geven toe dat het kwaad in allerlei vorm diep wortel heeft
geschoten in het volk, en zij zoeken als vanzelf naar de oorzaken. Twee wereldoorlogen doen een volk op zedelijk terrein niet veel goed, maar dit verklaart maar
nauwelijks de toename in criminaliteit, die juist de jongste tijd typeert en die geen
parallel heeft in de jaren na de eerste wereldoorlog. De laatste maanden is aan de
Engelse Pers een scherp verwijt gemaakt, en met name aan de Zondagskranten, een
verwijt dat uit de Perskringen zelf voortkwam, maar daarom nog niet door de gehele
pers werd onderschreven. We staan enigszins sceptisch tegenover verbetering in deze:
zelfs het zich respecterende blad is toch te zeer geneigd om volledige rechtszaalverslagen, waarbij maar weinig aan de verbeelding wordt overgelaten, op te nemen;
wij vermoeden dat het hier een kwestie is van vraag en aanbod, waarbij de verantwoordelijke redacteuren zich te weinig bekommeren of en in hoeverre de vraag naar
bepaald nieuws gezond is. Zoals bekend heeft onlangs de kardinaal-aartsbisschop van
Westminster een ernstig waarschuwend woord hierover gesproken. Wat echter de
kwestie betreft of het verval van zeden op rekening geschoven kan worden van de
Pers, zijn wij van mening dat deze de brand niet ontstoken heeft of gevoed, maar dat
zij over het algemeen verzuimd heeft serieus het blussingswerk te steunen.
Degenen die zich zorgen maken over het moreel verval van Engeland zoeken de
oorzaak hiervan vooral in een ondermijnd godsdienstbewustzijn, zo niet in een verdwenen godsdienstzin. Lord Samuel sprak van een weakening of the moral law en
wees op oude dogma's die nu niet langer gedrag en levenswijze richten en controleren.
Hiermede is de reden gegeven waarom het overal te constateren moreel verval
bijzondere bezorgdheid en zelfs onrust heeft veroorzaakt onder de geestelijkheid.
Enkele recente geschriften hierover verdienen de aandacht, omdat zij van nut zijn
voor een dieper gaande diagnose, en enig idee geven van de voorgestelde therapie.
De aartsbisschop van York publiceerde zeven door hem gehouden conferenties voor
clergé en kerkvoogden in The Church of England Today 1 ). Zijn tweede hoofdstuk
draagt als titel „The Church in the Crisis", hetgeen hij prefereert boven The crisis in
the Church, omdat de crisis niet beperkt is tot de kerk, maar zich over geheel Engeland uitstrekt, en zijn kerk is per slot van rekening „The Church of the Nation"
(titel van het eerste hoofdstuk). Zoals reeds zo vaak werd geconstateerd, wijst de
Aartsbisschop er op dat de overgrote meerderheid van het volk onkundig is van de
elementairste waarheden van het christelijk geloof en tegenover de godsdienst staat
als iets dat met hen en het leven niets te maken heeft (p. 33) . Zeer velen aanvaarden
niet langer een moraal die iedereen bindt, maar opteren voor een levenshouding die
ieder naar gelieve aanvaardt; een geenszins vleiend requisitoir volgt met als een
soort van droeve climax de opvatting omtrent het huwelijk, niet als een levenslange
verbintenis, maar als een zaak van onderlinge afspraak (p. 34) ; dit stemt geheel overeen met een rapport over het gezin van The British Conference on Social Work.
In volgende hoofdstukken geeft hij dan middelen aan die in de zorgelijke situatie
enige verbetering kunnen brengen. Zoals gewoonlijk spreekt echter uit dit richtinggevend gedeelte een tweeslachtigheid die ons weinig vruchten doet verwachten. Er is
een hunkering naar gezag, maar men is bang om met gezag op te treden; zo is er
ook een verlangen naar katholiciteit, maar deze katholiciteit is dan tegelijkertijd zo
protestant dat de paragraaf hieraan gewijd noch de katholieke sectie noch de meer
1 ) Cyril Garbett, The Church of England Today, Hodder and Stoughton, London,
1953, 128 pp., 3/6.
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protestantse groep zal bevredigen, terwijl de neutrale tussengroep zich er nauwelijks
voor zal interesseren. We treffen weer zo duidelijk aan het heimwee naar inwendige
eenheid omdat op zo pijnlijke wijze ondervonden wordt hoe inwendige verdeeldheid
op doctrinair gebied het werk zowel naar binnen als naar buiten bemoeilijkt (p. 59);
maar tegelijkertijd is daar de verdediging van wat met een schoon-klinkend woord
genoemd wordt de comprehensiveness van de Kerk, ofschoon maar weinig overtuiging
naar voren treedt bij dergelijke verdediging: het spookbeeld van een (onlangs afgetreden) Bishop Barnes en de Rode Deken van Canterbury staat, duidelijk voor ieder
te zien, grijnzend naast de Aartsbisschop.
Men begrijpt dat dergelijke tweeslachtigheid een crisis in de kerk, die juist mede
door deze werd voortgebracht, niet aan kan. De tendens is ook nu weer om zó
comprehensive te worden dat aan ieders verlangen zo veel mogelijk wordt tegemoet
gekomen: het is weer een kwestie van een compromis hier en een compromis daar, en
dergelijk vergelijk wordt nu voornamelijk gezocht in meer zeggingsmacht voor de

leek, in beter verzorgde liturgie, zelfs in „changes of doctrine" (p. 10). Het zal
niemand verwonderen dat met deze hartstocht voor comprehensiveness, of deze omzichtigheid om niemand te stoten, de Aartsbisschop zich maar nauwelijks met geloofsof zedenleer kan inlaten, en in een hoek gedwongen wordt van waaruit hij nog maar
enkel ethische kwesties mag aanraken. Anglikanisme laat zich dan ook hoe langer
hoe moeilijker onderscheiden van wat Chr. Dawson aangaf als „the creed of seculiar
humanitarianism" (Religion and the Modern State, 1936, p. 108).
Dit alles neemt niet weg dat het over het geheel niet belangrijke boekje zijn waarde
heeft. Het is geïnspireerd door een diepdoorvoelde bezorgdheid en tegelijkertijd een
groot verantwoordelijkheidsbesef, dat op zich reeds veel katholieke onbezorgdheid,
d.w.z. kortzichtige zelfvoldaanheid, aan de kaak stelt. Het bevat ook verschillende
wenken waarmee de katholieke geestelijkheid haar voordeel kan doen. En afgezien
van traditionele misinterpretaties en misrepresentaties klinkt door het geheel een toon

die getuigt van sympathie voor het katholicisme.
Men zou geneigd zijn hier onmiddellijk aan toe te voegen dat dan mogelijk vanuit
deze gezichtshoek dit boekje een rechtzetting is van, of een compensatie voor, het
felle anti-katholicisme van I n f allible Fallacies 2 ) . De katholieke pers in ons land is
tamelijk onbarmhartig neergekomen op dit pamphlet, en mogelijk zal het sommigen
verbazen hoe wij het hier kunnen bespreken als een uiting van onrust in de zielzorg,
en er meer in zien dan een felle anti-katholieke aanval. O.i. is de inhoud zelf hoogst
onbelangrijk, en het is moeilijk niet te glimlachen wanneer men na lezing denkt aan
het oordeel van de Aartsbisschop van Canterbury: „a reply, brief but effective, courteous and quickly read, and cheap, to some of the arguments of Roman Catholic
propaganda". Het is kort, vlug gelezen en ook goedkoop, helaas in meer dan één zin.
Het pamphlet is kinderlijk naïef, zowel waar het historische kwesties bespreekt als
waar de katholieke moraal of praktijk wordt aangeraakt; de 100 dagen aflaat als

honderd dagen korter in het vagevuur is hier een goed voorbeeld van. Enkele grofheden, zoals b.v. de beschuldiging dat de katholieke houding t.o.v. het gemengde
huwelijk enkel voortkomt uit de vastbeslotenheid om de kerk numeriek te doen
groeien (p. 5), nemen we geduldig aan, om dan als onze mening te geven dat de
zwaar belaste debet-zijde van het boekje toch ook zijn credit-zijde heeft. De toon van
het geschrift is bijzonder fel, maar het is niet zo moeilijk die felheid te begrijpen en
2 ) Infallible Fallacies. An Anglican reply to Roman Catholic Arguments. by Some
Priests of the Anglican Communion. S.P.C.K., London, 1953, 32 pp., 1 sh.
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te vergeven, wanneer men zich weet in te denken in wat de schrijvers bezielt. Men
ga er niet te licht over heen als deze mensen zich diep gekrenkt voelen omdat wij,
Katholieken, hun oud-parochianen over-dopen, hen hun eerste communie laten doen
en hun eerste biecht horen: dit impliceert dat zij zelf nooit geldig doopten, nooit biecht
hoorden en nooit de communie uitreikten, dat zij eigenlijk bedriegers zijn. En wanneer
wij hen dan vergoelijkend op de schouder kloppen omdat wij aan hun goede intentie
niet twijfelen en zij dus niet in eigenlijke zin door ons als imposters worden gekenmerkt, wijzen ze verontwaardigd dergelijk diepgrievend en beledigend gebaar van de
hand. Iedere bekering is voor deze mensen een ontkenning van hun priesterschap
(pp. 6-7) . Men moet naar onze mening dergelijke anglicaanse geestelijken persoonlijk
hebben leren kennen om enigszins te begrijpen welk een leed zich verbergt achter hun
achterdocht voor de katholieke kerk, om te beseffen hoe ze er onder lijden dat de
katholieken hen niet als priesters erkennen. Want deze mensen zijn de grote eenzamen'
Het feit zelf al dat zij ondertekenen als Priests of the Anglican Communion, dat zij zo
onomwonden spreken van sacramenten en zo insisteren op traditie en verbondenheid
met het verleden, bestempelt hen in de ogen van velen van hun geloofsgenoten als
fanatici, of cranks. En wanneer zij dan om hun katholieke opvattingen enigszins
menen te mogen rekenen op begrip en sympathie van de kant van de katholieke Kerk
en in deze zo wreed teleurgesteld worden, staan zij als eenzamen in een land dat hen
niet begrijpt, en als eenzamen in een kerk die hen een lastig element vindt.
Bovendien is hun ook niet onbekend het harde oordeel van vele katholieken, met
name van vele priesters: men twijfelt er sterk aan of zij nog wel te goeder trouw
kunnen zijn, en maar weinig naastenliefde ligt in menig gesprek waarvan de parson
(een vrij grof epitheton gaat er vaak aan vooraf) het onderwerp is. We menen de
toon van echt verdriet en eerlijke bezorgdheid te beluisteren in dit pamphlet; dit is
geen geschrift van het genre papenhaters van dertig, veertig jaren terug, ook al doet
de inhoud zelf hieraan wel denken.
De eenzaamheid van deze mensen wordt bijna ondragelijk doordat een geheime
angst eigen zekerheid aantast. Wanneer zij hun liefde voor hun kerk zo uitschreeuwen, is dat een reactie tegen een voornaamdoende kilheid en gereserveerdheid ten
opzichte van deze kerk bij de overgrote meerderheid van haar leden. Dat er in hun
eigen omgeving zo weinigen zijn die kerk en genade en sacramenten serieus nemen en
onder deze zo menigmaal bekeringen tot de katholieke Kerk plaats vinden, moet eigen
zekerheid wel aantasten, en daarmede sluipt het vermoeden binnen dat mogelijk de
kerk die ze zo innig liefhebben niet de ware kerk is. Ons klinkt dan ook dit felle
geschrift als een cri de coeur, een kreet van hoop dat de katholieke Kerk de ware
kerk niet is, een kreet van angst dat zij het wel zou kunnen zijn. Men veroordele he n
niet; wanneer zij op ons misschien de indruk maken van niet geheel eerlijk te zijn,
vergete men niet dat vrees voor de gevolgen ongewild en onbewust scherp denken en
helder zien vaak uiterst moeilijk, zelfs onmogelijk maakt.

.

Twee recente katholieke werken verdienen eveneens onze aandacht: Catholicism
and the World T oda y 3 van de Benedictijn Aelred Graham, en The Water and the
Fire 4 ) , van de meer bekende Gerard Vann, O.P. Beide boeken zijn geboren uit een
diepe bezorgdheid voor de medemens, en wat onmiddellijk opvalt is de nederigheid
) ,

3) Catholicism and the World Today. Dom Aelred Graham. Thames and Hudson,
London, 1953, 234 pp., 15 sh.
4) Gerard Vann O.P. The Water and the Fire. Collins, London, 1953, 187 pp.,
12 s. 6 d.

.
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waarmede het zorgelijke van de toestand op godsdienstig gebied in verband wordt
gebracht met verwaarloosde verantwoordelijkheid bij de katholiek. Ofschoon beide
auteurs nergens ook maar de minste concessie doen betreffende hetgeen zij als waarheid aanvaarden en beleven, slaat deze hechte zekerheid nooit over in arrogantie of
hautaine gelijkhebberij. Beide weten zich rijk in een waarheid hun onverdiend door
een God van liefde geschonken, maar evenzeer kennen zij hun verantwoordelijkheid
deze waarheid anderen mee te delen. Beider uitgangspunt is niet: jullie hebt het verkeerd, maar: hoe kwam het dat deze mensen tot zulk een dwaling zijn gekomen.
Ze hoeden zich er dan ook voor to talk at de niet-katholieken; maar ze gaan ervan
uit dat het goede mensen zijn, vaak ook wijs, en hun eerste zorg is hen toch goed te
begrijpen, waardoor het van meet af aan vast staat dat zij beschouwd en behandeld
worden als personen wier oprechtheid en wier geweten geëerbiedigd wordt, en niet als
voorwerpen voor een bekeringscampagne. De bescheidenheid waarmede dan bovendien
de hand in eigen boezem wordt gestoken, en de oorzaak van dwaling en misverstand
aangeven, houdt een rijke belofte in van een deugdelijke en effectieve therapie.
Dom Graham opent zijn studie met een hoofdstuk getiteld „The Problem of Catholicism '', daarmede aangevend dat voor buitenstaanders het Katholicisme met zijn
grote verscheidenheid van aspecten echt een probleem is. Hij begint dan ook met de
bezwaren op te sommen die tegen het katholicisme leven onder humanisten, protestanten, uitgesproken materialisten en positivisten, enz. In hetgeen volgt worden dan vele
loze beschuldigingen opgehelderd, om daarna alle aandacht te besteden aan de oplossing van het probleem. Dit geschiedt niet in apologetische vorm, maar in een positieve
uiteenzetting van die kwesties die ten grondslag liggen aan het foutieve oordeel
omtrent de Kerk. Gezag, natuurwet, nominalisme en empirisme, democratie, geloof en
wetenschap, verhouding tussen staat en individu, komen alle ter sprake, maar niet als
het ware in abstracte, maar juist zoals deze problemen worden benaderd en gezien
door de buitenstaander. Dit betekent dat de schrijver zich ook van typisch katholieke
vaak gedegenereerd tot een vrij leeg theologisch jargon — moet distantermen
ciëren, om niet in de fout te vallen van een taal te spreken die door zijn vriend en
tegenstander niet wordt begrepen. Re thinking en re expression mogen door ons niet
verwaarloosd worden (p. 19). Terwijl hij de ongelovige aldus tegemoet treedt, vraagt
hij toch ook om zeker begrip bij deze: wanneer de buitenstaander zich ergert aan
veel wat hij in de katholieke Kerk ziet en van de katholiek ervaart, zal hij om tot een
evenwichtig oordeel te komen nooit mogen vergeten dat een belegering van eeuwen
wonden betekent (p. 177) , dat vooral Renaissance en Reformatie de Kerk een eenzijdigheid hebben opgedrongen waardoor zuiver geformuleerde en volgzaam aanvaarde
leer soms van groter belang schenen dan de beleving ervan, dat mannen van ervaring
hoger werden aangeslagen dan mensen van visie, dat de wet gesteld werd boven de
geest, dat gezag dreigde het geweten te verdringen, enz. Niet dat deze externalization
de uitdrukking is van G. Vann r te verdedigen valt, maar ze is wel te verklaren,
en daarom is enig begrip van de kant der buitenstaanders een redelijk verzoek.
Ofschoon Dom Graham's boek dieper van inhoud is en een therapie aangeeft
die de infectie zelf in zijn oorsprong bestrijdt, zal Father Vann's , boek de ontwikkelde
lezer toch meer aanspreken. Hij beschrijft uitvoerig de atmospheer van vandaag,
waarmee als vanzelf de oorzaak gegeven is dat godsdienstigheid zo moeizaam opgroeit, en verval van geloof en zeden eigenlijk vanzelfsprekend lijkt. De atmospheer
is die van de moderne vertechniseerde gemeenschap met zijn dolle vaart, zijn geheel
verwrongen opvatting van wat opvoeding is, zijn breuk met de Natuur, zijn blindheid
-

-

voor de waarde en waarheid van het symbolische, of, anders gezegd, met zijn pre-
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occupatie voor hetgeen nuttig en voordelig is, het concrete en tastbare, het stoffelijke.
Dit alles duidt op een onrustbarende verarming van de mens zelf (pp. 23, 133) en het
boek is zodoende een fel pleidooi ter bezinning voor het te laat is.
Enkele zinnetjes geven beter de tendens van het boek aan dan een lange uiteenzetting. Op blz. 11 lezen wij dat het een dringende taak van opvoeders is de jeugd
juist het nut van het nutteloze bij te brengen: geen wonder dat de klassieken weer hun
oude plaats dienen terug te krijgen in ieder curriculum: „when a society loses the
humanities it must inevitably in the end lose its humanity" (p. 44) . Alles hangt nu af
van dat zoeken naar innerlijkheid, en tenzij de visie, de contemplatie zich weer doet
gelden in deze maatschappij Pull of sound and fury, zullen de mensen omkomen
(pp. 23, 19) . Elders schrijft hij dat het nu zo ver gekomen is dat het misbruik maken
van de Natuur door het scheppen van wat lelijk is niet meer als zonde wordt beschouwd. Om zijn bezorgdheid enigszins te beluisteren, moge het volgende voldoende
zijn: „it is a terrible sin to build a slum, to befoul the rivers, to strip the forests, to
kill beauty everywhere and to erect everywhere monuments of ugliness, monuments
to the greed and blindness and vulgarity of man" (150) .
Van een interessant hoofdstuk dat de depreciatie van de vrouw behandelt kunnen
we hier enkel melding maken om vooral de aandacht te vestigen op de drie hoofdstukken — bijna een derde gedeelte van het boek die als thema hebben het symbool. Het is niet verwonderlijk dat dit onderwerp ter sprake komt: het stoffelijke,
uiterlijke, nuttige is allerminst de volle realiteit van een geschapen ding, en de
herontdekking van hetgeen zijn volle zijn omvat, betekent de herontdekking van zijn
symbolische betekenis en waarde. Het menselijk leven is boordevol symbolische
handelingen, maar deze raken ontzield, worden enkel vormen in de atmospheer van
vandaag. En hier verliest Vann niet uit het oog dat het gehele contact met God,
zowel in het christendom als daarbuiten, zich zal uitdrukken in symbolische handelingen, en dat wanneer deze hun zinrijkheid gaan verliezen voor de mens, tevens een
grote steun voor zijn godsdienstig leven is weggevallen. Nu is het duidelijk dat de
auteur probeert om de opvattingen en terminologie van Jung enigszins aan te passen,
of in verstaanbare vorm te gieten, waardoor de bestaande symboliek vooral van het
godsdienstig leven een verklaring en tegelijkertijd een verdieping vindt in de resultaten van de moderne psychologie. Vann volgt hierbij zijn medebroeder White, zelf een
vriend en leerling van Jung. Ofschoon we van de ene kant dit wel het belangrijkste
stuk uit het boek vinden, kunnen we het van de andere kant geenszins het meest
geslaagde achten. Waar de moderne mens dit werken met symbolen verloren heeft en
het zo noodzakelijk is dat hij dit hervindt, lijkt het ons niet gelukkig dat schrijver ter
illustratie van zijn these teveel terug valt op de psycholoog; het gewone alledaagse
leven om niet te spreken van de Bijbel met zijn oosterse mentaliteit en denkwijze,
en hantering van het symbool in allerlei vorm — zou ons illustratiever materiaal
gegeven hebben, en een nuttiger methode aan de hand hebben gedaan om iets van het
symbool terug te vinden.
Het is vrij eenvoudig te constateren dat dit niet deugt in de Kerk of in de samenleving, en dat dat geheel verkeerd is — het is minder gemakkelijk om in deze hoofden bijzaken te scheiden, en het vereist visie en wijsheid om de juiste oorzaak van een
tekort aan te geven. Ware bezorgdheid, in tegenstelling met ongeduld of geïrriteerdheid, zoekt de haard van de infectie, terwijl zij de wond nog even laat doorzieken.
En hierin ligt de waarde van de boeken van Dom Graham en Father Vann. Geen
van beide zeggen het laatste woord. Wel zijn het richtingwijzers, en vroeg of laat
zullen zij zonder twijfel de aanleiding zijn tot dieper en vollediger studies.

PHILOSOPHISCHE KRONIEK

Christelijke denkers
over het communisme
door F. DE RAEDEMAEKER S.J.

D

E onvermijdelijke confrontatie van het christelijk denken met het communisme
heeft geleid tot een groot aantal publicaties, waarvan het wellicht de moeite
loont de voornaamste en meest recente aan de lezer van dit tijdschrift voor te stellen.
Aan het hoofd van de reeks moet o.i. het boek van P. Bigo, Marxisme et humanisme 1 ) worden geplaatst, wellicht het beste theoretisch werk over het marxisme in de
laatste jaren verschenen. Het is vooral een eerlijk boek. De schrijver heeft er veel
moeite aan besteed om het moeilijke werk van Marx, Das Kapital, onbevooroordeeld
te onderzoeken en de structuur van de marxistische synthese te ontleden. De samenhang van de fundamentele stellingen van Marx over de ruilwaarde, de markt, de prijs,
het geld, de meerwaarde, de winst, het kapitaal, het privaat eigendom, wordt duidelijk
in het licht gesteld. In het tweede deel van het boek tracht de schrijver de marxistische leer naar haar waarde te schatten en hij beschouwt het achtereenvolgens als
humanisme en als methode om de geschiedenis van het mensdom te interpreteren.
P. Bigo legt er de nadruk op, dat men de marxistische definities van de markt, het
geld, de winst, het kapitaal enz. niet kan vergelijken met de zuiver wetenschappelijke
en objectieve analyses van de staathuishoudkunde. Marx wil de economie niet benaderen langs de inductieve weg, die in de gegeven phenomenen, hoe deze zich ook
voordoen, regelmatigheden of wetten wil ontdekken, zoveel mogelijk gelijkend op de
wetten van de physica. Voor een dergelijke beschouwingswijze hebben de meeste
definities van Marx weinig betekenis, en men vindt dan ook bij de meeste economisten
indrukwekkende weerleggingen van de stellingen van Das Kapital.
Marx heeft echter een heel andere en moeilijk te benaderen bedoeling: hij wil nl.
een wetenschappelijk-philosophische ontleding geven van existentiële, reële verhoudingen tussen vormen in de dialectische ontwikkeling van het kapitalistische systeem.
Deze menselijke verhouding is essentieel historisch, gebonden aan een interne dynamiek, en de veer die deze dynamische ontwikkeling op gang houdt is naar hegeliaans
voorschrift de interne contradictie. De interne contradictie van het kapitalisme bestaat
volgens Marx hierin, dat de techniek van de economische productie door de arbeidsverdeling geiiniversaliseerd werd iedereen arbeidt voor iedereen in de wereldmarkt
r, terwijl het bezit van de productiemiddelen en de winst van de arbeid door het
privaateigendom geparticulariseerd blijft. In het kapitalisme bestaat dus de tegenstelling tussen het universeel moment van de productieve collectieve arbeid en het
particulier moment van het privaatbezit. Deze contradictie is de fundamentele oorzaak
van een ongebreidelde kapitaalvorming ten gunste van de bezittende klasse en van de
verarming, de aliënatie van de arbeiders. Deze contradictie moet zich volledig uitwerken, totdat zij op een critisch ogenblik moet worden „aufgehoben" in Hegeliaanse zin.
1 ) Pierre Bigo, Marxisme et humanisme. Introduction à l'oeuvre économique de
Karl Marx. Presses Univ. de France, 1953, 270 blz.
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De verworvenheden van het kapitalisme, de vermeerdering van de productie en van
de rijkdom zal niet worden vernietigd, maar door de opheffing van elk privaatbezit
zal de uitbuiting van de mens door de mens onmogelijk worden gemaakt. Het collectief
bezit van alle productiemiddelen zal volmaakt overeenkomen met de collectieve
arbeid, zodat iedereen tot de productie naar zijn vermogen zal bijdragen en iedereen
van de vruchten der productie naar zijn behoeften zal kunnen genieten. Zo zal de
kapitalistische contradictie worden overstegen in de communistische samenleving. In
afwachting dat elk individu uit zichzelf al zijn productieve krachten aan de gemeenschap zal leveren, en uit de gemeenschappelijke productie zal nemen wat hij behoeft,
voorzag Marx een tussenstadium het Socialisme waarin de Staat in bezit van
alle productiegoederen eigenmachtig en almachtig de verdeling van de verbruiksgoederen zal regelen. In het kapitalisme behoren de productiegoederen aan de individuen, die beschikken over de winsten, en tevens de leiding van het productieproces in
handen hebben. Hun doel is hierbij de winsten steeds te vergroten, door het opstrijken
van de meerwaarde, die eigenlijk aan de arbeiders moest toebehoren. In de Socialistische Staat daarentegen monopoliseert de centrale leiding alle kapitaalgoederen en de
totale productie van het land (of van de wereld) en deelt de geproduceerde gebruiksgoederen onder alle arbeiders naargelang de gepresteerde arbeid: de arbeid is immers
volgens Marx de enige oorzaak van de rijkdom, en elk economisch goed heeft de
waarde van de arbeid, die het heeft gevergd. Het kapitalisme moet noodzakelijkerwijze
bezwijken aan zijn interne contradictie en de plaats ruimen voor het collectivisme;
deze overschakeling van het particulier naar het collectief bezit geschiedt immers
volgens de wet van de dialectische noodzakelijkheid. Er is geen middenweg mogelijk
volgens Marx. Het kapitalisme zal zijn uitbuiting van de arbeiders doorzetten tot aan
het bittere einde, wanneer de proletariërs de kapitalisten, die steeds geringer in aantal
een steeds grotere economische kracht veroverd hebben, op revolutionaire wijze zullen
onteigenen en heel het bezit aan de Staat zullen overdragen.
Het interessante in het boek van P. Bigo is nu, dat hij aantoont hoe dit aprioristisch
schema van Marx niet overeenstemt met de reële ontwikkeling van het kapitalisme,
noch met de evolutie, die het communisme in de marxistische staten te zien geeft.
Het eigenaardig feit doet zich voor, dat het kapitalisme het enge individualisme waar
het mee vergroeid scheen, stilaan aan gemeenschappelijke doeleinden onderwerpt door
allerhande overheidstussenkomst, terwijl in de communistische staten een, weliswaar
nog schuchter, begin te bespeuren is van een decentralisatie die aan het individu in
de economie een kans geeft. Deze dubbele ontwikkeling is nog in volle gang en laat
verhopen dat men eenmaal een gezonde tussenweg zal vinden tussen het individualistisch kapitalisme en het tyranniek staatscollectivisme. „Een productie- en verdelingsplan zal zich aan de toekomstige maatschappij opdringen. In zijn grote lijnen tekent
het zich reeds duidelijk af. Vóór alles omvat het een politiek van het crediet en van
de investeringen, een politiek van de belasting en van de lening. Eveneens voorziet
dit plan een politiek van openbare uitgaven, die niet alleen het jaarlijks evenwicht
van het budget als doel heeft, maar ook het economisch evenwicht van het land
beoogt; een politiek van de productie en van de prijzen, een politiek van de uitvoer en
van de invoer, tenslotte een politiek van de inkomsten gebaseerd op de reglementering
van de lonen, van de wedden en van de landbouwprijzen. Een zeer dringende nood
aan volledige werkverschaffing, aan constante munt en aan sociale rechtvaardigheid
hebben de economie definitief in die richting gedreven" (blz. 179) . Een evolutie van
het kapitalisme vindt geen plaats in het marxistisch schema. Evenmin passen daarin
de maatregelen die de U.S.S.R. heeft moeten treffen om de staatsplannen te realiseren,
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zijn opgeheven, waarin elke angst voor de toekomst, elke bedreiging vanwege de
natuurelementen en van de andere mensen zal zijn uitgeschakeld, waarin bijgevolg alle
religieuze denkbeelden, die uit deze angsten en bedreigingen zijn voortgekomen in het
niet zullen worden opgelost.
Men staat a priori in een slechte positie, wanneer men de ijdelheid van zulk een
droom met argumenten wil aantonen. Ten eerste, omdat een droom nu eenmaal niet
kan worden weerlegd, en ten tweede omdat men daartegenover niet iets anders kan
plaatsen, dat op het eerste gezicht aantrekkelijker is dan die droom. Misschien is er
toch een mogelijkheid om aan deze moeilijkheden te ontsnappen, door de zin van die
droom te verklaren, hem begrijpelijk te maken, zodat de ijdelheid ervan wel vervluchtigt, maar de onverwoestbare menselijke drang naar het geluk behouden blijft. Tot
een marxist, die het goed meent met de toekomst van het mensdom, zou men misschien
kunnen zeggen, dat er inderdaad in de geest van de mens een diep verlangen heerst
naar veiligheid, naar vrede en verstandhouding met de anderen, maar dat dit verlangen dieper ligt dan de sfeer, waarin de economische verhoudingen zich ontwikkelen. Een verbetering van deze economische verhoudingen is één vereiste, om aan de
menselijke geest het gevoel te geven van algemene veiligheid en geluk, maar dit
vereiste, hoe noodzakelijk ook, is toch niet voldoende. Alvorens economisch denkend
en zich-economisch-organiserend te zijn, is de mens een geestelijk bewustzijn, dat zich
ook als zodanig in een vrede- en vreugdevolle gemeenschap met de andere mensen
wil verenigen. Of hij deze gemeenschap wil aangaan, hangt niet op de eerste plaats
af van de economische verhoudingen, maar van een diepere vrije keuze van zijn wil,
van een liefdevolle overgave aan de anderen. Geen enkele economische structuur of
techniek kan op zichzelf de mensen in een ware gelukkige gemeenschap verenigen,
indien zij niet eerst vrij voor de gemeenschap tegen het egocentrisch individualisme
hebben gekozen. De ware voorbereiding voor een betere toekomst ligt niet uitsluitend
noch op de eerste plaats in een economisch-sociale revolutie, maar wel in een diepere,
inwendige verbetering van de menselijke geest. De geest kan alleen door de geest
genezen worden. Men zou wellicht de stelling kunnen verdedigen, dat de toekomstdroom van Marx niet een zuivere droomillusie is, maar als het in de aardse geschiedenis geprojecteerde beeld, een economische allegorie, van een diep menselijk verlangen naar geestelijke volmaaktheid. De enige wijze, om de utopie van Marx te
weerleggen, schijnt ons juist hierin te bestaan, dat wij steeds wijzen op de diepere zin,
die er in verborgen ligt en die teruggaat op een essentieel element van de structuur
der menselijke ziel: haar hunkeren naar een nooit geheel bereikte geestelijke volmaaktheid. Kon deze volmaaktheid ooit worden verwezenlijkt, dan zou meteen ook elke
uitbuiting van de mens door de mens zijn uitgesloten, want voor een geest die werkelijk voor de gemeenschap heeft gekozen, zou zulk een uitbuiting andragelijk zijn
geworden. Maar zoals wij de mens kennen staat deze volmaaktheid niet voor de deur:
een trage ontwikkeling van de geest door een aanhoudende zelfopvoeding brengt ons
steeds dichter bij de ideale toestand, waarvan Marx droomde. Maar we staan hier
voor het geheim van de vrije wilsakt, van de diepste spontaneïteit van de menselijke
geest, en het is ons niet gegeven, tenminste niet aan ons natuurlijk redenerend verstand — het enige waaraan de marxist gelooft —, de keuze van deze vrijheid te
voorspellen. Ook in optimale economische omstandigheden zou zij gericht kunnen zijn
tegen het menselijk geluk. Het is niet aangenaam te leven in een maatschappij, waar
de armen zich steeds hebben te weren tegen de rijken, maar het zou er niet beter
uitzien in een wereld, waar rijken het tegen elkaar zouden uitvechten. Willen wij ons
gedragen naar een objectief redelijk inzicht, dan zullen wij zoals steeds „de twee
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einden van de ketting moeten vast houden". Enerzijds moeten we ons beijveren om
steeds menselijkere economische verhoudingen tot stand te brengen maar anderzijds
moeten we ons steeds inspannen om de mens te leren zijn geest in liefdevolle overgave
te keren naar de evenmens. In zulk een perspectief is het niet overbodig de hulp in te
roepen van hem die Geest is en onuitputtelijke Liefde.
We menen hiermee de hoofdgedachte te hebben weergegeven die M. Duquesne en
G. Baas hebben geïnspireerd: de transcendentie van de menselijke geest t.o.v. de menselijke economische activiteit. Beiden hebben, dunkt ons, deze hoofdgedachte duidelijk
toegelicht in deze twee boekjes, die, naar we wensen, talrijke lezers zullen interesseren.

***
Tot nog toe kwamen werken ter sprake, die het klassieke marxisme behandelen,
dat nog actueel is in de mate waarin het werd opgenomen in de theorie en de practijk
van het huidig communisme. Drie belangrijke publicaties hebben betrekking op dit
laatste: een van philosophische, een van historische en een van informatorische aard.
De ereplaats komt hier ontegensprekelijk toe aan het lijvige boek van G. Wetter,
Der dialectische Materialismus. Seine Geschichte und sein System in der Sowjet
union 4 ) . Het eerste, geschiedkundig deel, omvat de evolutie van het marxisme, vanaf

de bronnen (Hegel, Feuerbach), die als uitgangspunt dienden voor de marxistische
synthese, tot aan Stalin. Hierin treffen we hoofdstukken aan o.a. over Marx en
Engels, over de verschillende Russische sociale, revolutionnaire bewegingen, over het
Russisch marxisme vóór de Octoberrevolutie, over het Leninisme, over de ontwikkeling van de philosophie in de U.S.S.R. tot aan onze tijd. Het tweede gedeelte van
dit werk omvat een uitgebreide uiteenzetting van al de onderdelen van de wijsbegeerte,
zoals deze in onze dagen aan de Russische universiteiten wordt gedoceerd. De
schrijver, die het Russisch volmaakt beheerst, heeft de meest onmiddellijke bronnen
gebruikt: de handboeken voor het hoger onderwijs en de publicaties van de Russische
philosophen, hetzij in boekvorm, hetzij hun artikelen in het enig grote philosophisch
tijdschrift Voprosy f ilosol ii (Problemen der philosophie), uitgegeven door de Academie der wetenschappen te Moskou. Uit deze documenten blijkt, dat er in de U.R.S.S.
slechts één philosophie wordt geduld, en dat, wat de hoofdlijnen betreft, deze philosophie trouw is gebleven aan het historisch materialisme van Marx en het dialectisch
materialisme van Engels. Deze wijsbegeerte staat onder onmiddellijk toezicht van
staatsambtenaren, zodat elke afwijking van de officiële doctrine de „liquidering" van
de betrokken wijsgeer tot gevolg heeft. Bekend zijn in dit verband de interventies van
Stalin ten gunste van de biologische opvattingen van Lisenko en in het debat over de
dialectische ontwikkeling van de talen. Nog sprekender is de veroordeling door A.
Zdanov van de Geschiedenis der Westeuropese Philosophie van G. F. Alexandrov.
Deze had geschreven, dat het marxisme een verdere ontwikkeling was van vooraf
gaande wijsgerige inzichten, met name van het Franse materialisme, van de Engelse
economisten en van het Duitse idealisme. Hij had niet ingezien, dat met Marx de
philosophie voor het eerst een wetenschap is geworden, dat zij op revolutionnaire
wijze een eindpunt heeft geplaatst achter heel de voorafgaande geschiedenis der
philosophie, en een nieuw tijdperk heeft ingeluid (Cf. de rede van Zdanov, blz. 594) .
Wanneer men deze wijsbegeerte van Marx en Engels, met enkele bijvoegsels van
Lenin en Stalin, op de keper beschouwt, dan blijkt dat ze nauwelijks op het praedicaat
4 ) Herder, Freiburg, 1952, 648 blz. ,-- Dit boek werd reeds van uit een enigszins
ander standpunt besproken in dit tijdschrift door Prof. Dr J. J. M. van der Ven
(K.C.T. Streven, VII (1953) 178-180.
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philosophie aanspraak kan maken. Marx heeft eigenlijk een wetenschappelijke, maar
aanvechtbare hypothese over de ontwikkeling van de geschiedenis opgesteld r van
een philosophie als algemene theorie is bij hem nauwelijks sprake; Engels heeft
voornamelijk aan de verouderde natuurwetenschappelijke theorieën van de 19e eeuw
een dialectische vorm gegeven; Lenin was vooral een tacticus van de revolutie, die
zich in zijn enig philosophisch boek over het „Empiriocriticisme" aan een naïefrealistische kennisleer heeft gewaagd. De bijdrage van Stalin tot de philosophie van
het communisme is nog geringer. Voor zover hij Marx, Engels en Lenin niet heeft
nageschreven, heeft hij zich verdiept in het probleem van de stuwende krachten in de
ontwikkeling van het Socialisme, zoals dit door Marx werd voorspeld en in de
U.S.S.R. werd verwezenlijkt. Die krachten zijn de volgende: de morele en politieke
eenheid van het volk, de vriendschap tussen de nationaliteiten (waaruit de U.S.S.R.
is samengesteld) , het Sovjetpatriotisme en de kritiek en zelfkritiek van de partij. Dat
deze louter empirische gegevens niets meer gemeen hebben met de marxistische
dialectiek, laat staan met de philosophie, is wel voor iedereen duidelijk.
Er zijn nochtans in de Sowjetphilosophie wel enkele elementen aanwezig, die men
kan beamen. Zij voert immers de strijd tegen het „idealisme", en ook wij kunnen het
idealisme niet aanvaarden. Tegenover het idealisme stelt zij, dat de stoffelijke wereld
objectief bestaat en geen schepping is van de menselijke geest. Ook dat moet worden
aanvaard. Maar zij besluit hieruit helemaal ten onrechte, dat de mens zuiver passief
staat tegenover de buitenwereld, en dat er buiten de stoffelijke dingen, die hij louter
als in een spiegel opneemt, niets dus niets geestelijks kan bestaan. Noch dit naïef
realisme noch dit anti-spiritualisme kunnen gerechtvaardigd worden door een echte
philosophische reflexie op onze totale menselijke ervaring.
Alhoewel de kennismaking met de philosophie der Sowjets weinig positiefs kon
bieden, toch is het noodzakelijk, wil men over het communisme met kennis van zaken
spreken, zich de moeite te getroosten haar stellingen objectief te bestuderen. Het boek
van A. Wetter is hiervoor een uitstekende leidraad.
Beschikte de Sowjetunie alleen over haar philosophie, dan zou ze niet erg te vrezen
zijn: in een vrije discussie zou ze zich niet lang kunnen handhaven. Maar zij is een
politieke macht, feitelijk steunend op militair geweld. De practische politieke ontwikkeling van het communisme in Europa wordt uitvoerig beschreven door F. Borkenau
in Der europåische Communismus 5 ) . De schrijver van dit boek behoorde vroeger tot
de leiding van de communistische partij in Duitsland, maar hij verliet haar en vestigde
zich in Amerika, waar hij zich wijdde aan de studie van de hedendaagse geschiedenis
van het communisme. Dit boek brengt ons van 1917 tot op onze dagen en beschrijft
de ontwikkeling van de Communistische Internationale in de verschillende landen van
Europa. Borkenau heeft als bronnen gebruikt zijn eigen ervaring in de Partij en al de
voornaamste communistische publicaties hetzij in boekvorm, hetzij in tijdschriften of
in dagbladen verschenen. Natuurlijk kon hij niet beschikken over de niet gepubliceerde
documenten, de geheime debatten en besluiten van de Kominform, die licht zouden
kunnen brengen in de soms onverklaarbare tactische wendingen van de communistische internationale politiek. Zoveel schijnt echter wel vast te staan, dat de leiders van
het communisme in de verschillende landen zich blindelings hebben te onderwerpen
aan de leiding van Moscou, en dat de leiding richtlijnen en mensen opoffert naargelang de politieke stromingen die in de U.S.S.R. overheersen, en dat in het bijzonder
5

) Francke- Verlag, Bern, 1952.
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de politiek van de vierde Internationale in Europa steeds afhangt van de politiek van
de U.S.S.R. in Azië. Hieruit volgt een zeer ingewikkelde tactiek, vol schijnbare
tegenspraken, die de schrijver tracht te ontraadselen, soms door overigens oncontroleerbare hypothesen, die hij trouwens zelf als zodanig voorstelt. De politiek van de
„toegereikte hand", de organisatie van de „volksfronten", de exploitatie van het
nationaal gevoel in de verschillende landen, de vorming van de „volksdemocratieën",
de allianties met en de strijd tegen de socialistische partijen, r--- al deze specifiek
communistische politieke vormen worden in dit boek zeer duidelijk uiteengezet. Voor
wie dat alles heeft meegeleefd is dit een buitengewoon interessante lectuur. We kunnen
hier verder niet op ingaan, daar dit werk misschien niet thuis hoort in een philosophische kroniek, tenzij men uit deze lezing een besluit zou willen trekken, dat niet
zonder belang is voor hetgeen men noemt de philosophie van de geschiedenis. En dit
besluit is het volgende: hoe nauwkeurig men ook het verleden onderzoekt, de toekomstige gebeurtenissen blijven even raadselachtig en onvoorspelbaar. Dit boek werd
geschreven vóór de dood van Stalin. Dat de grote dictator moest sterven, was te
voorzien, maar de gevolgen van zijn dood op de ontwikkeling van het communisme
en van de wereldgeschiedenis zijn onberekenbaar. Hieruit zou volgen, dat er eigenlijk
geen historische wetten bestaan een „wet" schijnt immers als eigenschap te
bezitten de voorspelbaarheid van de phenomenen die onder de wet vallen --- en
meteen rijst de vraag naar de oorzaak van die on-wetmatigheid van de geschiedenis,
naar de eigenschappen van de menselijke geest, die deze onvoorspelbaarheid veroorzaken, met name de vrijheid en de spontaneïteit van de menselijke handelingen. En zo
keren we terug naar het probleem, dat we elders in deze kroniek bespraken, nl. of het
wel mogelijk is een bepaald „einde van de geschiedenis" te voorspellen, en nog wel
met „wetenschappelijke zekerheid", zoals Marx dit heeft willen doen.
Met het boek van Karl Steger, Im Banne des Kommunismus 6 komen we dichter
bij een practisch doel: de bestrijding van het communisme. Het is namelijk bedoeld als
een werkboek, dat al de economische, sociale, politieke, nationale en godsdienstige
problemen duidelijk en systematisch uiteenzet en de middelen aanduidt om het
communisme te overwinnen. Dit „overwinnen" is overigens eerder bedoeld in de zin
van een overstijgen dan van een neerslaan. Het eerste deel van het boek handelt over
„het communisme als antikapitalistische verlossingsleer". Hier wordt in goed gedocumenteerde hoofdstukken enerzijds de kapitalistische uitbuiting in de 19e eeuw beschreven en anderzijds de radicale oplossing ontleed, die Marx aan deze situatie heeft
willen geven. Dit deel wordt besloten met een kritiek op de centrale stellingen van
Marx over de proletarisering, de theorie van de klassenstrijd, de toekomstdroom van
de communistische samenleving en met een uiteenzetting over de echte overwinning
van het kapitalisme door een spiritualistische levensbeschouwing, die diepere oorzaken
kan onderkennen en opruimen dan de kapitalistische burger en de socialistische
arbeider, die tenslotte beiden op hetzelfde materialistisch standpunt staan.
Het tweede deel van dit boek bevat een gedetailleerde studie over het communisme
als georganiseerde strijdende beweging. Hier treft men zeer interessante hoofdstukken
aan over de vorming van communistische leiders, over de nationale en internationale
organisatie, over de verschillende tactieken, die tot hiertoe in de strijd werden
gevolgd. De inhoud dezer hoofdstukken wordt bevestigd door de historische analyses
van Borkenau. In een laatste hoofdstuk wordt dan gezegd hoe men zich tegen deze
strijdende tactiek van het communisme kan verweren, want compromissen zijn onmo)

6

) Rex-Verlag, Luzern, 1952, 364 blz.
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gelijk en neutraliteit is nutteloos. De nadruk wordt hier gelegd op een positieve
sociale arbeid, de waakzaamheid, en de samenbundeling van alle anti-communistische
krachten.
Hoe het politiek-sociale leven in de communistische landen is georganiseerd, wordt
beschreven in het derde deel: „Mensen en volkeren in de ban van het communisme".
Hier vindt men gegevens over de methoden, die werden aangewend om de satellietstaten te onderwerpen, over de arbeidsvoorwaarden, de dwangarbeid, de arbeidskampen, de staatspolitie, het dubbele strafrecht, de voorrechten van de partijleiders,
de terreurmiddelen, de „zuiveringen", de propaganda, enz.. .. .
Tenslotte wordt een deel van het boek gewijd aan de strijd van het communisme
tegen de godsdienst. Duidelijk wordt uiteengezet hoe het communisme als een soort
materialistische heilsgodsdienst is, die alle andere spiritualistische godsdiensten radicaal wil uitroeien. De dwalingen, die aan deze pseudo-religie ten grondslag liggen
worden ontmaskerd. Deze hoofdstukken beantwoorden aan de werken van Duquesne
en van Baas, die we boven ontleedden. Maar bij Steger vindt men ook een hoofdstuk
over de tactiek van het communisme en zijn strijd tegen de godsdienst, over het zgn.
religieus socialisme en communisme en over de houding van de Katholieke Kerk in
deze strijd. De kerkelijke documenten over het communisme worden hier aangegeven
en in het kort ontleed.
Dit boek, zo rijk aan inhoud, lijkt ons zeer geschikt voor het doel, dat door de
schrijver wordt beoogd: te dienen als hulp bij zelfstudie en als handleiding voor
ernstige studiekringen. Het is een ware encyclopedie over het communisme, overzichtelijk ingedeeld, helder en zakelijk opgesteld, van een uitstekend personen- en zaakregister voorzien. Het maakt natuurlijk verdere studie niet overbodig, maar als
oriëntatie- en documentatiewerk lijkt het ons uitstekend.
Dit overzicht over de voornaamste actuele belangrijke geschriften over het cornmunisme, bewijst dat de katholieke theologen, philosophen en sociologen aan het
communistisch phenomeen hun volle aandacht schenken. Het is te wensen, dat alle
katholieke ontwikkelden ook deze boeken lezen, om hun overtuigingen te staven met
soliede, objectieve inzichten in een probleem dat de geschiedenis van onze tijd
beheerst.
;
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Toneel in Nederland
door JAN ROS S.J.
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ET meer dan de gebruikelijke belangstelling zal door menig toneelliefhebber het
nieuwe seizoen dit jaar zijn tegemoet gezien. De wijzigingen immers, die hadden
plaats gehad, waren over heel de linie nogal ingrijpend geweest.
Het eens zo bloeiende gezelschap Comedia, dat het laatste jaar een kwijnend
bestaan had geleid, was voor goed verdwenen evenals het Amsterdams Toneelgezelschap, waarvan de zakelijke en artistieke leiding de opheffing reeds het jaar te voren
had aangekondigd. Als nieuwe bespeelster van de hoofdstedelijke schouwburg is het
vervangen door de Nederlandse Comedie, een sterk gezelschap, dat door belangrijke
opvoeringen zijn bestaansrecht en -reden bewezen had en uitgebreid genoeg is om alle
genres te spelen en een stuk in bijna alle rollen goed te bezetten, zodat de verwachting
niet ongerechtvaardigd was, dat het aan de bijzondere eisen voldoen kon, die nu
eenmaal aan de vaste bespeler van de eerste schouwburg des lands worden gesteld.
Vier maanden (September-December) zijn een te korte tijd om reeds definitief te
verklaren, dat deze verwachtingen in vervulling zijn gegaan, rolaar het streven van de
leiders van dit gezelschap om de stadsschouwburg weer een voorname plaats te doen
innemen in de harten van de Amsterdamse burgerij lijkt kans op succes te hebben.
Bezoek immers en enthousiasme zijn aanzienlijk groter dan de vorige jaren.
Het Nederlands Volkstoneel is uitgebreid met een aantal artisten van het vroegere
Amsterdamse gezelschap, waaronder een der directeuren en regisseurs, Aug. Defresne,
en heet nu Toneelvereniging. Men moet het in zijn versterkte samenstelling beschouwen als gelijkwaardig met de andere grote beroepsgezelschappen.
Een nieuw gezelschap heeft zich te Arnhem gevestigd. Deze toneelgroep, Theater
geheten en vooral uit jongere spelers van Amsterdam gevormd, wil op de eerste
plaats het Oosten van ons land, met name Gelderland en Overijssel van beroepstoneel
op hoog peil voorzien. De door dit gezelschap tot dusver geleverde prestaties rechtvaardigen een afwachtende houding.
Bij de overige gezelschappen is betrekkelijk weinig veranderd. De Haagse Comedie,
een goed sluitend ensemble van grote kunde en veel werkkracht, neemt enigszins de
allures aan zeker te zijn van haar populariteit en schijnt met zichzelf nogal tevreden.
Het bracht vijf premières van hoogst onbenullige stukken, die alleen bewezen, dat het
gezelschap een aantal uitstekende spelers telt, wat nauwelijks meer een bewijs nodig
had. Niet zeer gelukkig leek tot dusver het Rotterdams Toneel in de keuze van zijn
stukken. Gedeeltelijk was hiervan de oorzaak, dat buitenlandse regisseurs zich door
omstandigheden niet aan hun afspraken hebben kunnen houden. Misschien ook dat
inwendige moeilijkheden hierbij een rol hebben gespeeld, die door enige opmerkingen
van een Rotterdamse wethouder voortijdig aan de buitenwereld zijn bekend geworden
en dus reeds na korte tijd weer hebben gedreigd de rust in de toch nooit zeer rustige
toneelwereld te verstoren.
Het Vrije Toneel, een sympathiek en homogeen gezelschap, dat onder leiding van
Cor Ruys een eigen plaats in het toneelleven innam en het liefst genoegelijke blijspelen
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bracht over gewone mensen, is in staat gebleken onder artistieke leiding van Bob de
Lange op de ingeslagen weg voort te gaan. Puck, toneelgroep van en voor jonge
mensen, behoudt zijn enthousiasme en ook de belangstelling in de kringen waarvoor
het op de eerste plaats is bedoeld.
Zowel de Nederlandse Comedie als Theater hadden een stuk van Calderon gekoze n
als openingsvoorstelling. Een keuze, die veilig lijkt en een groots opgezette voorstelling mogelijk maakt. Inderdaad is onder regie van Johan de Meester Het leven een
droom een opvoering vol pracht en praal geworden, met rijke costuums en barokke
décors bijna overdadig aangekleed. Eenvoud en nobelheid werden daardoor gemist in
een onevenwichtige voorstelling, waarin een sterke en strakke lijn ontbrak. En deze is
nodig om dit gecompliceerde en diepzinnige stuk, rijk aan gedachten van blijvende
waarden en vol betekenis en innerlijke rijkdom, tot zijn recht te doen komen. In ee n
kleurrijk kijkspel ging te veel van deze waarden verloren en enkele goede hoogtepunten, vooral door het spel van Guus Hermus als Sigismond, Ellen Vogel in de
moeilijke rol van Rosaura en Anton Burgdorffer als een grappige en zwierige Claroen,
konden dit niet voldoende compenseren.
Theater maakte met De onzichtbare dame geen gelukkig begin. Serieus en hard
was er zeker op deze voorstelling gewerkt, het uiterlijk was fraai verzorgd en aan
toewijding ontbrak het niet, maar er is meer nodig om dit stuk over de listen, door
een jeugdige door haar twee broers streng bewaakte weduwe opgezet om het hart te
veroveren van een vriend die bij toeval in hun huis is terecht gekomen, voor ons
aanvaardbaar te maken. Want de intrige kan ons maar moeilijk boeien en de grappen
komen ons dikwijls nauwelijks amusant voor. De regie had soms aardige vondsten
maar geen variatie genoeg, de grappigheid was opdringerig waarmee vooral Johan
Walhain succes had, de werkelijke levendigheid en speelse vaart ontbraken te veel.
Een veel belovend debuut maakte Lies Franken.
Shakespeare, in Nederland zeker in trek, is dit seizoen tot dusver nog alleen
vertegenwoordigd geweest door De getemde feeks, waarmee het Rotterdams Toneel
als eerste voorstelling gekomen is. Petruchio werd gespeeld door Ko van Dijk e n
daarom zal het ook wel begonnen zijn. Zoals te verwachten temde deze het Kaatje
misschien niet altijd even geacheveerd, maar zeker fors en afdoende. Regisseur was
Albert van Dalsum, die in deze hoedanigheid en als gastspeler dit seizoen bij verschillende gezelschappen zal optreden. In hoog tempo en met grote bewegelijkheid gaf
hij een zeer geanimeerde en consequent grappig gehouden voorstelling, die een
levendig en dankbaar onthaal vond.
Van Ben Jonson, een jongere tijdgenoot van Shakespeare, wiens werk bij ons zelden
of nooit wordt gespeeld, heeft de Toneelvereniging De goudmaker opgevoerd. Voor
ons lijkt dit stuk van deze felle satyricus, dat in zijn eigen tijd het publiek sterk heeft
aangesproken, weinig interessant. Het geeft de geschiedenis van een oplichter, die
zich in Londen in een wegens de pest verlaten huis installeert met een achtergebleve n
knecht en een lichtekooi om een aantal onnozele burgers van allerlei slag erin te laten
lopen en geld uit hun zak te kloppen. De eerste voorstelling van dit werk had plaats
in de prachtige gehoorzaal van het Instituut voor de Tropen in Amsterdam op een
podiumtoneel. Want de regisseur Hans Tiemeijer is van oordeel, dat het publiek niet
meer de kijkkast en kamer zonder vierde muur wil van de ouderwetse toneelbouw.
Het toneel moest de toeschouwers dichterbij worden gebracht, omdat zij daarin zichzelf
willen vinden in hun eigen wereld. Zoals op het moderne arenatoneel vraagt dit ook
een meer directer spel, hetgeen ook wederom het contact met het publiek zal bevorder
.
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ren. Men kan zich zeker afvragen of deze theorieën juist zijn, of niet velen onder het
publiek juist een andere werkelijkheid willen en de toneellijst voor hen niet een
venster is op de wereld van illusie die zij van het toneel verwachten. Wat niet uitsluit
dat er gevallen kunnen zijn waarin een arenatoneel voldoet ondanks de bezwaren die
er wel bijna essentieel aan verbonden blijven. Zo is het onhandelbare Een midzomernachtdroom in het circus Médrano te Parijs zeer hanteerbaar gebleken zelfs voor
Fransen, die gewoonlijk met Shakespeare moeilijk overweg kunnen. Ondanks het vele
moeilijke werk, dat voor deze opvoering is verzet en de vermoeienis, die het de
spelers heeft gebracht, is met deze voorstelling over het experiment niet te oordelen.
Op een schamel aangekleed podium gegeven bleef zij rommelig en werd er geen
illusie geschapen.
Molière is tot dusver in dit seizoen vertegenwoordigd geweest door De schelmenstreken van Scapin, onder de kundige leiding van Ton Lutz door Puck gebracht. Het
is een jeugdige en levendige voorstelling geworden, meeslepend doordat gewoonlijk
de goede toon was getroffen en op de eerste plaats door Wim van den Heuvel in de
titelrol zonder te veel nadrukkelijkheid eerlijk grappig gespeeld werd. Zij zal vooral
jeugdige toeschouwers, voor wie zij voornamelijk is bedoeld, amuseren.
Met twee werken die ver uit elkaar liggen en elk een eigen speeltrant en verschillend geaarde regisseurs vragen is de Toneelvereniging haar nieuw leven en nieuwe
taak begonnen. Circus Knie van Carl Zuckmayer behandelt een gegeven, dat wellicht
enigszins uit de tijd is geraakt, maar de herinnering eraan kan boeien omdat het stuk
door een vakman geschreven is, die effecten weet te benutten en een goed getroffen
rol kan schrijven. De romantiek en het sentiment van het circusbloed dat sterker is
dan het verlangen naar een rustig huwelijk, van de onverwoestbare comediant die zijn
kunst wil trouw blijven en daarom dapper armoede wil dragen en vechten tegen een
dreigende ondergang, maken het werk als aangewezen voor volkstoneel. Bovendien
bood het enige leden van de oude garde gelegenheid tot prachtig spel, waarvan Johan
Elsensohn als de oude circusvorst in diepe neergang en Aaf Bouber als de zielige
cassière en wasvrouw een fascinerend gebruik hebben gemaakt. De overige rollen
waren ongelijk bezet en de juiste sfeer was niet altijd getroffen, maar de voorstelling
sloeg in.
Heel iets anders is wel Luigi Pirandello's Wat is de waarheid? Voor het werk van
deze schrijver is een niet gemakkelijk te verklaren, maar niet meer aan mode onderhevige hernieuwde belangstelling ontstaan. Hij weet spanning te wekken en toneel te
schrijven, zijn stukken zijn boeiend gebouwd, al te vernuftig dikwijls en zoals in dit
stuk te gezocht en duidelijk opgezet om iets te bewijzen. Maar men is er niet meer
tevreden mee in deze Siciliaan een late navolger te zien van zijn landgenoot Gorgias
uit de vijfde eeuw voor Christus, die enige misschien als spel bedoelde absoluut
nihilistische theses heeft opgezet. Want ook in dit stuk b.v. is aldus de figuur van
Mevrouw Ponsa niet te verklaren. Zij immers kent zichzelf en ziet zichzelf zoals zij
werkelijk is, zij kiest bewust en vrijwillig het spelen van een dubbele rol om het leven
van twee mensen, die haar dierbaar zijn, niet te vernietigen. Ook hier beschikte de
regisseur Defresne niet voor alle rollen over de krachten, die het moeilijke stuk eist,
maar zijn straffe leiding wist een zeer uitgebalanceerde voorstelling met dikwijls goed
samenspel tot stand te brengen.
Naar ongeveer een eeuw oude stukken hebben gegrepen de Nederlandse Comedie
met Ostrofsky's Het dagboek van een deugniet en Hart tegen hart van Eugène Scribe
en Theater met Paard eet hoed, weer eens een andere titel voor Le chapeau de paille
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d'Italie van Eugène Labiche en M. Marc-Michel. Ostrofsky tekent alles zeer breed
uit en zonder dat een strakke lijn in zijn stukken aanwezig is. In dit satyrieke blijspel
worden een aantal hooggeplaatste nulliteiten door een handig intrigerend jongmens
uitgebuit, maar hij komt ten val als het dagboek ontdekt wordt waarin hij zijn ware
gevoelens over hen en zijn werkelijke bedoelingen heeft opgetekend. Peter Scharoff,
wiens jaarlijks bezoek aan ons land een gelukkige traditie begint te worden, voerde
de regie en bracht zijn kunst met de in het vak doorknede spelers tot de hoogte die
wij van hem gewend zijn, met enige jongere krachten en met heel het voor ons toch
wel nogal eens langdradige stuk was hem dit niet gelukt. Men kan zich trouwens
afvragen of onze druk bezette toneelspelers wel de tijd hebben een zo alles tot in
details regelende regie ten volle in zich op te nemen. Het succes bij het publiek was
groot.
Hart tegen hart is een der talrijke comedies van een auteur die maakwerk levert,
maar dat tevens goed vakwerk is, gezellige en amusante niemendalletjes met een
knappe intrige en soms plotseling oplichtende esprit. Laat in deze Bataille de dames
Mary Dresselhuys de rol spelen van de gravin, die uit amoureuze motieven haar
Napoleontische tegenstander probeert te redden uit de handen van een prefect, die in
deze bewogen tijd van de Franse geschiedenis kans heeft gezien alle elkaar opvolgende
regimes te dienen, en haar spel in list wint, maar dat in de liefde verliezen moet tegen
haar nichtje, en succes is verzekerd. In het succes deelde Allard van der Scheer door
zijn uitbeelding van de man met het hazenhart, die op het beslissende moment moed
genoeg weet op te brengen om bij zijn beminde een goede beurt te maken.
Nog altijd met succes ook doet het honderd jaar oude paard van Labiche zich te
goed aan het onsterfelijke dameshoedje van Italiaans stroo op de dag waarop Fadinard in het huwelijk zal treden met zijn Helène en deze dag dan vullen moet met de
avonturen op zoek naar een nieuw hoedje, steeds achtervolgd door zijn bruidstoet
met de zonderlinge gasten onder aanvoering van zijn schoonvader. Fraaie decors en

bijzonder mooie costuums, aardige wijsjes en een paar dansen hebben geholpen deze
zotternij vol dolle situaties tot een fleurige opvoering te maken, die met veel flair en
vaart werd gegeven en het publiek amuseerde.
Een stuk dat ook om de zoveel jaar aan het publiek onder een andere naam wordt
voorgezet en waarvan het dan uitbundig geniet is Noel Coward's Hay Fever, dit
keer gebracht door het Rotterdams Toneel onder de lange en te zware titel Voor
iedere vrouw komt eens de tijd. De schrijver zet een onmogelijk gezin van artistachtige
typen bij elkaar en laat dan door elk van de huisgenoten onafhankelijk van elkaar
ook al niet geheel en al normale bevriende relaties uitnodigen om onder de pauze tot
de ontdekking te komen dat er nog een derde bedrijf moet volgen waarmee ook hij
niet weet wat hij moet aanvangen. Na de opgewekte vertoning gaat het publiek
voldaan naar huis en schrijven de recensenten dat het weer met ons toneel niets is
geweest.
Niet onbekend in ons land was ook Dievenbal van Anouilh, dat Puck onder regie
van Ank van der Moer heeft opgevoerd. In deze speelse en charmante satyre met zijn
bewegelijke tekst en grote vaart van handeling verdwijnen de eventueel aanwezige
serieuze achtergronden. De „echte" dieven neemt de schrijver in bescherming tegenover de berekenende speculanten, zoals ook het echte liefdespaar zijn sympathie heeft
tegenover de berekenende „liefde". Het stuk, overigens niet onmiddellijk voor Puck
en de doelstelling van dit gezelschap aangewezen, was geestig en smaakvol geregisseerd. werd met plezier en animo gespeeld, terwijl van decor en costuums een grote

bekoring uitging.
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Wij komen thans aan de stukken uit de laatste tijd of tenminste nieuw voor Nederland, tragedies en droeve gevallen, blijspelen of wat daarvoor moet doorgaan.
In De vuurproef behandelt Arthur Miller een historische gebeurtenis en daartoe
ook wil hij zich enigszins nadrukkelijk beperken. Het is de verschrikkelijke geschiedenis van een heksenjacht, die zich in 1692 in het Amerikaanse stadje Salem heeft
afgespeeld. Een aantal zenuwoverspannen kinderen hadden, neurose opgelopen bij
geheimzinnige nachtelijke bijeenkomsten die zij hadden belegd. De vreemde symptomen
werden aan de duivel toegeschreven, een massahypnose maakte zich van de inwoners
meester en spoedig werden vele mannen en vrouwen, ook al stonden zij tot dusver als
vroom en rechtschapen bekend, als de schuldigen aangewezen en met bedreiging van
de doodstraf gedwongen hun omgang met de boze geesten te bekennen. Dit stuk van
de door zijn De dood van een handelsreiziger over heel de wereld bekend geworden
schrijver was nogal met enige ophef aangekondigd en daardoor waren misschien de
verwachtingen te hoog gespannen. Sterk gebouwd lijkt het mij niet, het bevat vele
zwakke plekken, effecten schuwt de auteur niet en weinig of geen werkelijke ontroering gaat ervan uit, menselijk lijden en medelijden gaan in het tumult verloren. De
expositie is onnodig lang, vele passages zijn theatraal, bij de rechtscène worden zo
duidelijk leugens gedebiteerd, dat het moeilijk wordt aan de goede trouw van de
rechters te blijven geloven. Het hoogst stijgt de schrijver in het conflict in zijn
hoofdpersoon, die de vuurproef ondergaan moet in zijn geweten waarvan hij tenslotte
de vrijheid weet te handhaven tegenover de hem omringende maatschappij. Hier
raakt ook het stuk het meest onze tijd waarin wederom deze strijd moet gestreden
worden tegen aardse machthebbers die hun inzichten en normen aan anderen willen
opleggen. In deze trouw aan de waarheid desnoods tot in de dood en in deze morele
zelfoverwinning wijst Miller op positieve kanten in het bestaan van de mens die niet
enkel een willoos slachtoffer of een object voor zielkundige ontleding behoeft te zijn.
In een sterke rolbezetting heeft Albert van Dalsum het werk geregisseerd bij de
Nederlandse Comedie. Hij had het niet geschuwd de effecten en melodramatische
kant aan te zetten. Het succes van de opvoering was buitengewoon groot en op velen
heeft het stuk een diepe indruk gemaakt. Het heeft iets te zeggen en het is gelukkig
als het daarom deze belangstelling gewekt heeft.
Ook Hella Haasse in Bloch, door Puck gebracht als enig oorspronkelijk Nederlands
stuk in deze vier maanden, heeft iets te zeggen. Zij zegt het echter in deze novelle in
dialoogvorm verward en ontoneelmatig. Men kan op het een of het ander de nadruk
leggen maar het publiek opteerde duidelijk voor het eerste. Bloch is het symbool voor
het lijden van de onschuldigen, van het leed dat de mensen elkaar aandoen. Rond
deze reeds lang gestorven figuur, als martelaar bezweken in een concentratiekamp,
ontwikkelen zich de verhoudingen van de mensen van nu tot die zij waren onder de
oorlog. Dramatisch echter zijn het geen levende wezens geworden en er wordt over
gebeurtenissen en ideeën alleen gesproken. De regie was zwak, het spel vol toewijding, het publiek geboeid.
Niet geheel gelukt lijkt ook het jongste stuk van Jean-Jacques Bernard Notre Dame
d'en Naut, door Theater onder de titel Marie-Blanche en onder regie van Johan Walhain opgevoerd. Het stuk behandelt de legende van de kerk die elke keer dat zij is
vernield weer herbouwd wordt door het geloof van het dan levend kostersdochtertje.
Zij weet de bevolking ondanks alle tegenstand te betoveren en de architect te bezielen.
Is haar taak volbracht en de kerk op de oude plek herbouwd dan verdwijnt zij op
geheimzinnige manier uit het leven. De schrijver heeft wellicht meer bedoeld dan hij
heeft kunnen geven. De strijd tussen levend geloof en sleur heeft in het stuk niet de
30
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plaats gekregen die het eerste bedrijf zou doen verwachten. Het tere en moeilijke stuk
kreeg met Lies Franken in de hoofdrol een verdienstelijke opvoering, die een deel van
het publiek een treffende avond schonk.
Vals is de toon van Terence Rattigan's poging tot een soort psychologische studie
De grote stilte, door de Nederlandse Comedie op haar repertoire genomen. Het is de
ongeloofwaardige geschiedenis van een getrouwde vrouw, die met veel vurigheid
houdt van een eenvoudige piloot, die haar niet op dezelfde wijze wederliefde schenken
kan, en omgeven is door een groep vrienden en huisgenoten door de schrijver te veel
met bedoeling opgezet om niet te irriteren. Door Ank van der Moer, Guus Hermus,
Joan Remmelts en Han Bentz van den Berg is aan dit melodramatische geval vol
toevalligheden maar zonder karaktertekening te veel eer bewezen. Zij konden het stuk
niet redden, maar hebben groot succes behaald.
Droevig is ook het verhaal van M'n kleine Sheba, kom terug van William Inge
met het pover dramatisch element van het weggelopen hondje als symbool voor de
wat geforceerde situatie van het mislukte huwelijk tussen Doc en Lola. Zij is een
domme maar aanhankelijke vrouw, een luie slons geworden, die voortdurend ontactische opmerkingen maakt tegen iedereen vooral over de drankzucht van haar man,
welke hij zo dapper overwonnen heeft dat er voor eventuele gasten altijd een whiskeyfles op de schoorsteen staan kan. De bedreiging van het geluk van een ander paar
doet hem weer naar de fles grijpen en naar deze dronkemansscène als climax is het
werk geschreven. Een stuk zonder waarde maar het geeft goede toneelspelers kans tot
groot en sterk spel. Ida Wasserman en Paul Steenbergen hebben deze kans volop benut.
Inge's tweede stuk Picnic, dat ten onrechte de Pulitzerprijs heeft gekregen, is
gebracht door Theater. Het is een typisch Amerikaans werk, grof en zonder enige
diepgang. De reacties van de vrouwengemeenschap, waarin plotseling een gespierde
athleet binnenvalt, die zonder het zelf goed te beseffen en zonder het zelf te willen
veel onrust te weeg brengt, zijn uiterst primitief. Een goede opvoering zag kans de
onaangename indruk die het stuk maakt gedeeltelijk weg te spelen. Een verrassing
was Mia Goossen, kostelijk Caro van Eyck, onbevangen maar wat ruig Robert de
Vries.
De titel zelf van Dertien aan tafel van Marc-Gilbert Sauvajon zegt reeds dat hier
een spelletje met het getal dertien moet worden gespeeld. Het motief blijkt echter
nogal mager voor een heel stuk en het bijgeloof van de gastvrouw moet dan ook
worden aangevuld met het optreden van een vurige Zuidamerikaanse die het op het
leven van de ogenschijnlijk brave gastheer gemunt heeft. Zelfs geroutineerde acteurs
halen zulk een geval er nauwelijks door. Alleen Myra Ward zag kans van haar rol
nog iets werkelijk aardigs te maken.
„Scabreus, vol pseudo-wijsgerige pretentie en een paar keer te lang" schrijft een
neutrale krant over Het uur der verrukking van Anna Bonacci, waarover een deel
van de Katholieke pers meer verrukt is geweest dan men had mogen verwachten.
Over dit stuk met zijn zeer gezochte intrige en toegespitst op pikante situaties zwijgen
wij dan ook verder maar, zoals ook over De blauwe heuvel van Keith Winter. Zelfs
Scharoff, die hier dingen presteerde die behoren tot het beste dat regiekunst bereiken
kan en spelers tot zijn beschikking had zulk een leiding waardig, kon de draak niet

doden, die in dit werk vol vals sentiment rondkruipt.
De drie laatst genoemde stukken had de Haagse Comedie op haar geweten, waarbij
ook haar directeur Cees Laseur zijn 35-jarig toneeljubileum heeft gevierd met Luistert
U niet, dames van Sacha Guitry, als schrijver en acteur een model van wat middelmatigheid met reclame bereiken kan. Voor jubileumstukken kiest men zelden belang-
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rijk werk, maar men had deze grote toneelspeler toch iets beters toegewenst dan dit
banale en zoutloze product om hem en zijn vele verdiensten te huldigen. Laseur kreeg
echter de kans gesteund door uitstekend tegenspel een rol in de perfectie te spelen.
Gigi schijnt een lief en aandoenlijk verhaal van Colette over een bakvis, die argeloos is opgegroeid in een wereld vol decadentie, waaraan zij bijna ten offer valt maar
juist door haar argeloosheid toch nog uit wordt gered. Anita Loos heeft het tot een
onbenullige klucht verwerkt, waarvan het Rotterdams Toneel enige opvoeringe n.
gegeven heeft.
Erg onbelangrijk en soms vervelend zelfs is ook het door' hetzelfde gezelschap
gespeelde Ik heb je lief, Valéry van Marcel Achard, in hoofdzaak gevuld met een
nogal huiselijke maar vooral lawaaierige gerechtzitting.
Het Vrije Toneel bracht met Graag of niet van Harold Brighouse een gezellig en
onderhoudend familieblijspel over een lummel van een schoenmakersknecht die door
zijn huwelijk met de kordate dochter des huizes ontdekt wat hij waard is. De zwakke
plekken in het stuk werden onder de vlotte regie van Bob de Lange door aardige
vondsten weggespeeld.
Moeilijker viel hem dit in Escapade van Roger Mac Dougall. De hoofdfout van de
schrijver is wel dat hij als werkelijkheid minstens achter de schermen zich laat afspelen
wat leeft in de fantasie van enige jongens. De weerslag daarvan op vader en moeder
vormt voornamelijk de inhoud van dit tweeslachtige en niet bijster gelukte stuk. De
voorstelling was in lichte toon gehouden en daardoor redeijk aanvaardbaar geworden.

Samen genomen vinden wij dus op ongeveer dertig stukken reprises van oudere
werken, die dit min of meer waard zijn en een vrij magere oogst onder het moderne
repertoire. Grote gebeurtenissen hebben niet plaats gehad, want ook De Vuurproef
lijkt mij niet als zodanig bestempeld te kunnen worden. Men mag echter gerust
zeggen: nog niet, want het is niet zeldzaam dat belangrijke stukken eerst tegen het
eind van het seizoen het tot een opvoering brengen. „De provincie" kan daar dan in
een volgend seizoen van profiteren.
Zo gaat nu het land door Bernanos' meesterwerk De hof van Olijven bij de
Toneelvereniging, en brengt het Rotterdams Toneel met een prachtige rol van Ko
Arnoldi De kamer waarin wij leven, het eerste toneelstuk van Graham Greene, waarin
deze een voor een romanschrijver verrassende aanleg voor het toneel toont, al kan
niet worden ontkend dat hier blijkt dat zijn motieven, in een roman aanvaardbaar, op
het toneel al te nadrukkelijk worden. Colombe van Anouilh en Ondine van Giraudoux
bezorgden de Haagse Comedie ook buiten den Haag een verdiend succes en de
Nederlandse Comedie kon met Een moeilijk mens en Via Lissabon bewijzen hoezeer
dit genre stukken haar ligt.
Publiek is voor het toneel een levensfactor. Op het 15 December in Amsterdam
gehouden toneelcongres stond dan ook de vraag op de voorgrond naar middelen om
de band tussen publiek en toneel te herstellen of te versterken. Dat daarbij in onze
tijd, waarin zelfs het geven van St. Nicolaasgeschenken wordt georganiseerd, aan
organisatie gedacht werd, is wel bijna vanzelfsprekend. Daardoor is trouwens reeds
gedeeltelijk bereikt, dat bij een niet kleiner maar wel ander publiek dan vroeger
belangstelling voor het toneel is gewekt. Slechts terloops kwam de vraag ter sprake:
Wat wil het publiek hebben?, in het geheel niet de waarschijnlijk nog belangrijker
vraag: Wat willen wij het publiek geven? Weten wat men wil en dit bij de keuze der
stukken voor ogen houden lijkt de niet gemakkelijke maar noodzakelijke weg tot bloei
van het toneel.
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gen door het parlementaire raderwerk, dat zich hoe langer hoe meer inkapselt in een
eigen autonome en uitzichtloze wereld.
Het opmerkelijk succes dat Claudel's stuk, Christophe Colomb, ten deel valt, stelt
ook vragen aan hen die niet christen zijn. Iedereen toch wordt er zich van bewust dat
we staan voor een wonderlijk phenomeen: in een sterk ontkerstende gemeenschap, in
het Parijs dat God vergeet wanneer het niet met Hem spot, bracht het jaar 1953
zoveel romans waarvan de hoofdpersonen priesters zijn, zoveel toneelstukken waarvan
de personnages over God spreken en zoveel films waarvan de thema's echt religieus
zijn, dat men heel wat oordelen moet herroepen. Het staat onomstootbaar vast: de
grootste successen in literatuur, filmkunst en toneel werden geboekt door christelijke
onderwerpen. Deze vraag wordt het onderwerp van alle gesprekken. Toch is het
helemaal niet zeker dat dit sociaal en artistiek verschijnsel, dit esthetisch en psychologisch probleem zonder meer geruststellend is. Er kunnen verschillende verklaringen
voor gegeven warden: men kan het zien als een diepgaande belangstelling of als een
crisis van het atheïsme, maar ook als een teken dat men des te meer over God spreekt
naarmate men minder in Hem gelooft.
Voor de grote massa heeft de kwestie der priester-arbeiders veel van haar aantrekkelijkheid verloren. Sedert de Kardinalen Feltin en Liénart teruggekeerd zijn uit
Rome en de oplossing van het moeilijke probleem in het verschiet ligt, heeft de massa
niet langer de indruk een mysterieuze ondergrondse beweging te ontdekken, waarvan
men de geheimen wilde achterhalen. Daarenboven werden er blijkbaar voorzorgsmaatregelen getroffen, zodat de kranten geen sensationele, eenzijdige of valse berichten meer de wereld insturen, zoals ze het maar al te dikwijls hebben gedaan. Wel
wordt verder over het probleem nagedacht, maar dan in kerkelijke of christelijke
milieu's. Men weet daar dat het gaat om een ernstig probleem, waarbij de hoogste
betekenis van het priesterschap op het spel staat. Waarschijnlijk zullen we nog lang
moeten wachten op een definitieve uitspraak over de priester-arbeiders. Zolang de
onzekerheid voortduurt is een eerbiedig stilzwijgen meer waard dan een lichtzinnig
over en weer gepraat, dat aan allen de indruk geeft er het fijne van af te weten.
Ook het seizoen der letterkundige prijzen heeft zijn hoogtepunt gehad. Ieder jaar,
gedurende vijf of zes weken, wordt de literatuur even druk besproken als de politiek en
worden schrijvers even beroemd als filmsterren. En ieder jaar opnieuw, vragen vijftig
en meer critici zich af. „Ware het niet beter de prijzen af te schaffen?" Sommigen
menen dat de pijnen de auteurs beletten werken van waarde te schrijven; anderen dat
ze hun de mogelijkheid geven te leven. Het debat is zonder uitzicht. De Prix Femina
werd toegekend aan een feuilleton en de Prix Goncourt aan een waardevol werk.
Doch alleen het toeval heeft over de toekenning beslist. Twee weken zijn voldoende
om de vele werken die op de markt werden gegooid, weer in de vergeethoek te
dringen. Van de kortstondige glorie profiteren slechts enkele schrijvers, die zeker zijn
fortuin te zullen maken. Dan komt echter de bittere nasmaak der glorie; de winnaar
van de Prix Goncourt zal door de fiscus verplicht worden de helft der zes millioen
francs die zijn roman opbracht af te geven.
Gabriel Venaissin

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

D

E premiers Sir Winston Churchill, Laniel en president Eisenhower, bijgestaan

door hun ministers van buitenlandse zaken, Eden, Bidault en Forster Dulles,
hebben op hun bijeenkomst op Bermuda snel hun instemming betuigd met het Sovjetvoorstel om te Berlijn besprekingen te beginnen over Duitsland en Oostenrijk. Om
Oost-Duitsland te weren zal West-Duitsland welks kanselier achter de schermen zijn
rol speelt, zich van deelname onthouden. Niet zo snel kwam de solidariteit tot stand
over de andere besproken punten. Dit was niet in de eerste plaats te wijten aan de
plotselinge ernstige ongesteldheid van Laniel als wel aan de terughoudendheid ten
opzichte van de E.D.G., waaraan de Franse premier door de weerstand van de
Assemblée gebonden was. Met woorden van hulde aan de dappere troepen, die in
Indo-China tot het vitale belang van de verdediging van de vrije wereld bijdragen,
keerde Laniel huiswaarts, nadat hij mede het communiqué ondertekend had. Daarin
werden de N.A.T.O. en de E.D.G. tot hoekstenen verklaard van de Westerse defensie.
De vermindering der internationale dreiging werd aan de groeiende kracht van de
N.A.T.O. toegeschreven. En van de E.D.G. werd verklaard, dat zij nodig is voor het
verzekeren van de defensie-capaciteit van de Atlantische gemeenschap, waar zij een
integraal deel van zal uitmaken. „In een voortdurende ontwikkeling van een verenigd
Europa, met inbegrip van Duitsland, zien wij het beste middel tot het bereiken van
grotere welvaart, vrijheid en stabiliteit voor de vrije volken".
De N.A.T.O.-Raad van de 14 aangesloten landen, die half December te Parijs
bijeenkwam, toonde zich tevreden over hetgeen op militair gebied bereikt was. De
streefdoelen voor 1953 zijn ten volle bereikt. Voor 1954 staat op het program
verhoging van de numerieke sterkte van de bestaande strijdkrachten en een zeer
aanmerkelijke verbetering van haar kwaliteit en doeltreffendheid, vooral wat betreft
de voorziening van moderne wapens van het laatste type. Door het talmen van
Frankrijk blijft de E.D.G. nog steeds in de lucht hangen. Met Amerikaanse vrijmoedigheid, zonder te letten op de Franse prikkelbaarheid, verklaarde Forster Dulles in
een persgesprek, dat langer uitstel wel eens kwade gevolgen voor West-Europa kon
hebben. „Als de landen van West-Europa zelfmoord willen plegen moeten ze dat
maar alleen doen. Mocht het onmogelijk blijken spoedig de Europese eenheid tot stand
te brengen, dan zou dit de Amerikaanse regering dwingen tot een pijnlijke herwaardering van haar Europese politiek". Het dreigement viel niet in goede aarde, want de
Fransen houden niet van een stok achter de deur, zelfs als deze, gelijk dit practisch
het geval is, niet zonder eigen gevaar door de V. Staten te hanteren valt.
Gelukkiger was Eisenhower, toen hij voor de V.N. zijn belangrijke rede hield over
de bezwering van het atoomgevaar. Om de vrees voor het atoom bij de volken van
Oost en West te doen verdwijnen stelde hij voor, dat de daarvoor in aanmerking
komende regeringen haar voorraden uranium en splijtbaar materiaal onder toezicht
zouden stellen van een internationaal orgaan voor atoomenergie, dat onder auspiciën
van de V.N. zou staan. De aanvankelijke spot in de Sovjet-pers ontmoedigde Eisenhower niet. Hij liet de hoop niet varen, dat het Kremlin zijn voorstel zou beschouwen
als een eerste en doelmatige stap in de richting van overeenstemming op dit gebied.
En werkelijk, drie weken later, (21 December) kwam het antwoord van Moskou af.
Erkend werd. da t een gezamenlijke actie tot het onder internationaal beheer stellen

POLITIEK OVERZICHT

471

van de atoomenergie en het tot stand brengen van ontspanning in de internationale
toestand noodzakelijk was. Moskou was bereid tot een vertrouwelijk gesprek over
Eisenhower's voorstel, dat het overtroefde door de verklaring in overweging te geven
onvoorwaardelijk geen atomische waterstof- of andere wapens voor massavernietiging
te gebruiken. Dulles vond, ondanks de woordenomhaal, deze nota een hoopvol teken
om op basis van Eisenhower's voorstellen tot onderhandelen over te gaan.
Met de op 25 Januari te houden conferentie over Duitsland heeft Moskou na lang
denken ingestemd. Wellicht werd de vertraging van dit antwoord mede in de hand
gewerkt door de binnenlandse toestand waar op agrarisch en op ander gebied nog
veel de aandacht vraagt, en door het proces tegen Beria. Deze is niet alleen de
schurk, die aansprakelijk is voor het uitblijven van een verhoogde levensstandaard in
de Sovjet-Unie, hij, de langdurige vriend van Stalin, heeft zich schuldig gemaakt aan
alles wat de Sovjetrepubliek afbreuk heeft kunnen doen. Hij heeft zijn hoogverraad
bekend en door het hogere gerechtshof achter gesloten deuren schuldig bevonden,
werd hij tot de kogel veroordeeld. Het vonnis is zonder dralen voltrokken.
Om de weg tot overeenstemming op de conferentie te Berlijn voor Moskou te
plaveien, verklaarde Sir Winston in het Lagerhuis, dat men de Russen een gevoel
van veiligheid, anders dan door macht alleen moest geven en dat zij recht hadden op
waarborgen tegen agressie na alles wat zij met de nazi's hadden meegemaakt. De
Belgische minister van Buitenlandse Zaken, van Zeeland, kwam met een vast omlijnd
plan voor de dag, naar zijn mening en naar die van de andere Westerse staatslieden
geschikt om dit gevoel te bevredigen. De Atlantische landen moeten de Sovjet-Unie
een non-agressie en wederzijds beveiligingspact aanbieden. Alle Sovjet-troepen moeten
uit Oost-Duitsland worden teruggetrokken, zodat een gedemilitariseerde bufferzone
ontstaat, terwijl ook de Britse en Amerikaanse troepen zich achter de Rijn moeten
terugtrekken. Het aldus ontstane vacuum tussen de Rijn en de geneutraliseerde
Oostelijke zone zou gevuld moeten worden met het toekomstige Europese leger.
Als beginpunt van onderhandelingen zou dit program op tafel kunnen gelegd
worden, maar het mist de volledigheid van het principe. Althans Dulles beschouwt
deze conferentietafel als een plaats, waar wij onze principes doen gelden. En één van
die beginselen is, dat de V. Staten weigeren de gedwongen inlijving van de drie
Baltische staten bij Rusland te erkennen. „Deze onderworpen volken moeten weten,
zo vervolgde hij, dat wij niet bereid zijn voor ons zelf een denkbeeldige veiligheid na
te streven door een overeenkomst met hun meesters, die hun gevangenschap zou
bevestigen". Het is niet te verwachten, dat Moskou, na dieper in het Westen te zijn
doorgedrongen dan het ooit een czaar gelukt is, vrijwillig voor welke westerse beloften
ook van zijn oorlogsbuit afstand zal doen.
Na zeven dagen van ondergrondse kuiperijen en verwarde openbare zittingen heeft
de Franse Republiek in de persoon van René Coty, ondervoorzitter van de Senaat,
een waardig president gekregen. Bij de laatste stemming, de 13de, waren de 946
stemgerechtigden de leden van de Assemblée en van de Raad van de Republiek
onder de naam van Congres te Versailles verenigd r tot 871 geslonken. Met 477
stemmen behaalde Coty de vereiste absolute meerderheid. Dit Congres was geen
verheffend schouwspel. In vele opzichten deed het denken aan een ouderwets conclaaf
van vóór de Contra-Reformatie en de Franse pers noemde het oneerbiedig „Het circus
van Versailles". De candidaat der socialisten, Naegelen, was van den beginne aan
geblameerd door de steun der communisten. Om de rechtse candidaat Laniel te
dwarsbomen handhaafden de radicalen zo lang mogelijk de uitzichtloze Delbos.
Behalve door partij- en persoonlijke gevoelens werd de achtergrond van dit betreu-
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renswaardig steekspel gevormd door de vraag hoe de betreffende candidaten stonden
ten opzichte van de E.D.G. en niet in het minst door de tegenstelling tussen de
laïcistische en de „clericale" opvatting omtrent de „vrije" school. Nadat Laniel
zich teruggetrokken had kwam de tot het uiterste vermoeide Congresmeerderheid tot
een compromis en koos de 71-jarige, gelovige en eenvoudige katholieke advocaat tot
President van het land. Achteraf gezien is, volgens het woord van Laniel, de Republiek in goede handen. Met een zinspeling op de recente gebeurtenissen, herinnerde
Coty er aan, dat een regiem zich niet kan verdedigen als het zich niet weet te
hervormen en dat vrijheid het recht is zich de plicht op te leggen niet geleid te
worden door anderen.
Coty wacht een moeilijke taak. Een nieuw kabinet zal, gegeven de partijstrijd, niet
in een handomdraaien gevormd zijn. Indo-China is een zorgenkind. Op de uitnodiging
van Laniel jl. October gedaan heeft de verzetsleider, Ho Chi Minh geantwoord, dat,
indien de Franse regering het regime van Vietminh zou erkennen, een wapenstilstand
mogelijk was. Dit zou echter betekenen het in de steek laten van de trouw gebleven
drie Geunieerde regeringen. Einde December heeft Ho Chi Minh zijn strategische en
politieke positie verbeterd door zijn opmars naar de grens van Siam, waardoor hij na
7 jaren van strijd Indo-China, zoals in Korea het geval is, doormidden heeft gesneden.
NEDERLAND
Na de onder zware druk vóór Kerstmis afgehandelde begrotingen verdedigde de
voorzitter der Tweede Kamer, Dr Kortenhorst, deze haast met het argument, dat
anders de regering verleid zou kunnen worden tot het doen van uitgaven, welke niet
tevoren door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd. Dit betekent dus geen belachelijke
hobby, maar het volbrengen van een grondwettelijke plicht van de eerste orde. De
betrokken ministers smaakten de voldoening hun begroting telkens zonder hoofdelijke
stemming te zien goedgekeurd, al waren de Kamerleden niet in alle opzichten tevreden
gesteld. De minister van Oorlog en Marine, Staf, verkreeg de uitbreiding van 3 tot 5
divisies, zoals de Nato gewenst had, en hij verdedigde de uitgaven, die tot en met 1957
op 4400 millioen geraamd waren, met de onbetwistbare stelling, dat, indien wij.
aandringen op verdediging van Nederlands grondgebied, wij met onze strijdmacht ook
een behoorlijk aandeel moeten leveren.
Bij de behandeling van „Onderwijs" maakte minister Cals bekend, dat hij een
wetsontwerp zou indienen, waarbij voor de leerplichtige jeugd geen schoolgeld meer
zou betaald worden. Voor diegenen, die hun studie voortzetten zal het schoolgeld
maximum kunnen stijgen tot 200 gulden, een bedrag, waarop ook de collegegelden
worden vastgelegd. Dat voor goed onderwijs meer selectie moet worden toegepast
bleek uit het beschamende feit, dat bij het L.O. jaarlijks circa 12% der leerlingen
blijft zitten, bij het V.M.H.O. is dit 25%, terwijl 60% der leerlingen geen diploma
behaalt. Aan de universiteiten komt 40% der eerstejaars nooit aan het doctoraal toe.
Voor 1954 stelde de minister 3900 nieuwe schoollokalen in het vooruitzicht en verhoging van hooglerarensalarissen tot maximum 17.000 gulden.
Bij de behandeling van Buitenlandse Zaken gaf minister Beijen toe, dat hij op de
Haagse Conferentie van de zes ministers van klein-Europa overstag was gegaan en
aanvaard had, dat de op te richten „Kamer der Volkeren" rechtstreeks door alle
kiesgerechtigden der 6 deelnemende staten zal worden gekozen. Voor het overige
stond de regering op het standpunt, dat zij in een politieke gemeenschap alleen wil
deelnemen, als deze gemeenschap, met supra-nationale bevoegdheden uitgerust, ook

.

POLITIEK
POLITIEK OVERZICHT

473

de economische
economische integratie
integratie kan
kan verwezenlijken.
verwezenlijken. Minister
Minister Luns
Luns had
hadzich
zichhoofdzakelijk
hoofdzakelijk
te verantwoorden
verantwoorden over
beleid ten
opzichte van Indonesië,
Indonesië. doch
niet in
in
over het
het beleid
ten opzichte
doch slaagde er niet
van
alle Kamerleden
Kamerleden te
niet over
overde
debevreemdende
bevreemdende oprichting
oprichting van
te overtuigen.
overtuigen. Het
Het ging niet
een bureau
bureau ..„ter
ter coördinatie
coördinatie van pogingen om
om Westelijk
Westelijk Nieuw
NieuwGuinea
Guineabij
bijIndonesië
Indonesië
in te lijven".
lijven". In
In overeenstemming
overeenstemming met
met Australische
Australischeautoriteiten,
autoriteiten.kan
kanmen
mendeze
dezescherts-scherts~
maatregel
poging om
om de
deIndonesische
Indonesische kiezers
kiezers teteepateren.
epateren.
maatregel meer
meer beschouwen
beschouwen als
als een poging
Wel ging
ging het
hetover
overdedeerkenning
erkenningvan
vandederegering
regeringder
derZuid-Molukken.
Zuid~Molukken. De
Deminister
minister
stond op het
het standpunt,
standpunt. dat
dat men
men rekening
rekening moest
moest houden
houden met
metde
deharde
hardewerkelijkheid,
werkelijkheid.
dat
de proclamatie
proclamatie van de
de republiek
republiek der
der Zuid-Molukken
Zuid~Molukken een
daad van
van verzet
verzetwas
was
dat de
een daad
tegen Indonesië,
niet te verdedigen
tegen
Indonesië. die juridisch
juridisch niet
verdedigen was.
was. Derhalve
Derhalvekon
kondedeNederlandse
Nederlandse
regering.
bovendien geen
geen mogelijkheid
mogelijkheid verzuimde
verzuimde om de
de betrekkingen
betrekkingen met
met IndoIndo~
regering, die bovendien
nesië
verbeteren. zich
niet wagen aan
aan een
een interventie,
interventie. die
die geen
geen schijn
schijn van
van kans
kans
nesië te verbeteren,
zich niet
had.
Dit realisme
realisme vond
vondgeen
geenonverdeelde
onverdeeldeinstemming.
instemming.
had. Dit
Bij
enkele begrotingen.
Sociale Zaken,
Zaken. kwam
kwamde
de
Bij enkele
begrotingen, namelijk
namelijkdie
dievan
van Oorlog
Oorlog en
en van Sociale
propaganda
Stokman de
de spits
spits af.
af.
propaganda der
der humanisten
humanisten ter
ter sprake.
sprake. Beide
Beide keren
keren beet
beet Pater Stokman
Zijn standpunt
standpunt was.
de kerken
kerken alléén
alléén een
een taak
taak tetevervullen
vervullenhebben
hebbentegenover
tegenoverhen,
hen.
was, dat de
die
tot geen
geenkerk
kerkbehoren,
behoren. nóch
nócheen
eengodsdienst
godsdienstbelijden.
belijden.Hij
Hijwees
weeshumanistische
humanistische
die tot
geestelijke
verzorgers voor de
destrijdkrachten
strijdkrachten af.
af. Om
Omredenen
redenenvan
vanverdraagzaamheid
verdraagzaamheid
geestelijke verzorgers
wilde
hij het
het humanistisch
humanistisch vormingscentrum
vormingscentrum "De
Ark" wel
wel toelaten,
toelaten. maar
maar dan
dan
wilde hij
„De Ark"
uitsluitend
bUitenkerkelijken. Dat
naast de
de 77kathokatho~
uitsluitend voor
voor buitenkerkelijken.
Datminister
ministerStaf
Stafzo
zo gul
gul was om naast
lieke
de protestantse
protestantse militaire
militaire tehuizen
tehuizen nu
reeds 3 huizen
huizen voor
voor de
dehumanisten
humanisten tete
lieke en de
nu reeds
steunen
bedenkelijk. Bij
Sociale Zaken",
Zaken". welk
welk departement
departement staat
staat onder
onder het
het
steunen vond hij bedenkelijk.
Bij ..„Sociale
P.v.d.A.~lid. minister
motie. die
die door
door het
het gelovige
gelovige
minister Suurhof.
Suurhof, leidden
leidden de
de grieven
grieven tot een motie,
deel
der Kamer
Kamer werd
werd aanvaard.
aanvaard. Hoewel
in de
deD.U.W.--kampen
D.U.W.~kampen nog
nog geen
geen 100
100
deel der
Hoewel er in
arbeiders
humanisme aanhangen.
de minister
minister meer
meer geld
geld beschikbaar
beschikbaar voor
voordede
arbeiders het humanisme
aanhangen, stelde de
3 humanistische
humanistische verzorgers
katholieke verzorgers.
verzorgers. De motie
motie bracht
bracht tot
tot
verzorgers dan
dan voor
voor de 5 katholieke
uitdrukking.
en geestelijke
geestelijke verzorging
verzorging ook
ookinin
uitdrukking, dat
dat de
de subsidiëring
subsidiëring van
van de
de godsdienstige en
D.U.W.~kampen nadere
nadere overweging behoeft
behoeft en
en dat
dat daarbij
daarbij ook de verzorging
verzorging van
van
de D.U.W.-kampen
buitenkerkelijken
dient te
te worden
wordenbetrokbetrok~
buitenkerkelijkendoor
doorverzorgers
verzorgers van
van godsdienstige gezindte dient
ken.
regering werd
werd verzocht
verzocht de
deuitwerking
uitwerking van
vandit
ditstandpunt
standpuntininstudie
studietetenemen,
nemen.
ken. De regering
van
de resultaten
resultaten daarvan
daarvan aan
Kamer mededeling
mededeling tete doen
en de
de omvang
omvang der
der
van de
aan de Kamer
doen en
subsidiëring
1953 toegestane
toegestane gelden.
gelden.
subsidiëring te
te beperken
beperken tot
tot de daarvoor over 1953
de K.Ø.B.
K.A.B. heeft
heeftMgr
MgrAlfrink
Alfrinkdit
ditstandpunt
standpuntgerugsteund.
gerugsteund .
In
vergadering van
van de
In een vergadering
..„Al
Al degenen,
degenen. die nog
nog iets
iets van
vande
dekatholieke
katholiekegeloofsovertuiging
geloofsovertuiging over
overhebben,
hebben.kunnen
kunnen
wij
dit moderne
moderne humanisme
humanisme overlaten".
doorbraak voegde
E.
wij niet aan dit
overlaten".En
En over
over de
de doorbraak
voegde Z. E.
er
aan toe.
toe. „Men
..Men moet
moet niet
nietvergeten
vergeten dat
datmen
menbij
bij de
dedoorbraak
doorbraak uit
uit eigen
eigenhuis
huis
er o.a. aan
altijd
gemeenschappelijk huis
maar in het huis
huis van
vaneen
eenander
ander
altijd terecht
terecht komt
komt niet
niet in een gemeenschappelijk
huis maar
en dat men bijgevolg maar
maar zal moeten
moeten afwachten wat men
men bij
bij de
de ander
ander in
in huis
huis zal
zaltete
zeggen
hebben".
zeggen hebben".
K.
J. D.
K. J.

1~1~1954
1-1-1954

BELGm
BELGIË
Wat
er gebeurde
gebeurde tijdens
tijdens de maand
maand December
December heeft weinig ophef
ophef gemaakt.
gemaakt. Het
Het was
was
Wat er
daarom
minder belangrijk.
en bekommernissen
bekommernissen die
die eerlang
eerlang
daarom niet
niet minder
belangrijk. Het
Het verried strevingen en
het
politieke leven
geheel zullen
zullen bepalen.
bepalen. Het gaf
gaf een
eeneerste
eerste trilling
trilling weer
weervan
vandede
het politieke
leven geheel
dubbele
wegens de
dekomende
komendeverkiezingen
verkiezingenvoelbaar
voelbaarwordt:
wordt:voorbereiding
voorbereiding
dubbele werking
werking die wegens
door
partijen van hun
hun stellingen
stellingen en
en hun
hunmunitie,
munitie. geheime
geheime en
enopenlijke
openlijke strijd
strijd voor
voor
door de partijen
het opmaken
opmaken der
dercandidatenlijsten_
candidatenlijstea.

474

POLITIEK OVERZICHT

Het is vooral in dit raam dat de zaak St Remy gezien dient te worden. De groepering, door deze volksvertegenwoordiger opgericht, heeft toch wel als hoofddoel een

macht te scheppen die de aanstaande verkiezing van haar voorman moet mogelijk
maken. Daarbij rijst de vraag: als candidaat op de lijst van de CVP, of als dissident?
St Remy houdt niet op, zijn trouw aan de partij te betuigen. Hij weigert echter de
politieke activiteit van zijn beweging stop te zetten en op het politieke plan ^-zijn volledig vertrouwen aan de CVP te schenken. In die omstandigheden is het
duidelijk dat er onverenigbaarheid bestaat tussen zijn Verzameling voor Volk en
Vrijheid en de partij zelf. Het arrondissement Brussel weerde St Remy en zijn mannen
dan ook van de candidatenlijst. De bruggen zijn nog niet opgeblazen. Maar men kan
zich afvragen of een terugkeer van het Brusselse kamerlid, politiek gezien, nog
mogelijk is.
Ook wanneer we deze kwestie aldus situeren, is het niet te loochenen, dat ze
gecompliceerd wordt door de middenstandsproblemen. Langzaam breekt weliswaar
het inzicht door, dat die problemen misschien meer verband houden met de structuur,
de organisatie en de bewustwording van deze middenstand zelf, dan wel reet politieke
moeilijkheden. In werkelijkheid heeft de middenstand over de gevoerde politiek weinig
of niet te klagen. Het lijdt geen twijfel, dat verschillende maatregelen nog niet boven
het ontwerp-stadium zijn uitgekomen, terwijl men ze reeds voltooid zou wensen. Maar
de grote rem ligt hier bij de middenstand zelf: onklaarheid over zijn eigen aard,
ongewisheid van zijn grenzen, ingeworteld individualisme van de middenstanders,
verdeeldheid nopens de formule om bepaalde zaken, zoals b.v. pensioenen voor de
zelfstandigen, te verwezenlijken. Evenals de puber tegenover volwassenen, kan deze
groep-in-wording opstandig worden tegenover meer gevestigde machten welke hij
meent verantwoordelijk te kunnen stellen voor moeilijkheden, die eigenlijk in hemzelf
wortelen. Intus en mocht de middenstand in 1953 successen boeken als de vertegenwoordiging in de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, en
in tal van andere sociaal-economische organen; de verdubbeling van de kinderbijslagen; de stemming van, de grendelwet voor vijf jaar. Voor het einde van de
legislatuur zal deze lijst wellicht nog worden aangevuld.
Wat betreft het voorbereiden van stellingen en munitie, drukken de Socialisten het
zo uit: de CVP heeft het werkverschaffingsvraagstuk ontdekt. Deze bewering is
onrechtvaardig, maar ze vindt haar oorsprong in de ongewone belangstelling die in
de jongste tijd in christelijke kringen aan dit probleem wordt gewijd. De uiteenzetting
van de Eerste Minister in de Kamer op 9 December geeft zeer duidelijk de omvang
van het vraagstuk aan, alsook de redenen waarom de getroffen maatregelen niet
konden voldoen. Concrete voorstellen zoekt men er echter te vergeefs. Het is natuurlijk delicaat voor een regering die dan toch vier jaar lang het land bestuurd heeft, nu
met een programma te komen. Men kan echter niet zeggen, dat de excuses uit de
lucht zijn gegrepen. De herbewapeningslasten zijn een realiteit. En evenzeer moet men
zich hoeden voor een werkverschaffingspolitiek die de stabiliteit van het economisch
leven in het gedrang zou brengen. Toch zijn er tekorten geweest. Denken we maar
aan de lijdensweg van het ontwerp 639 dat, indien het nog moest gestemd worden,
toch niet zou kunnen bijdragen tot de oprichting van nieuwe werkgelegenheid in de
gebieden met structurele werkloosheid, aangezien de bepalingen tot geografische
beperking eruit geschrapt werden. Deze zaak is zeer complex. De economische structuur, met een industrieel zwaartepunt in een Wallonië dat zijn positie niet wil zien
teloorgaan, speelt er een hoofdrol in. Maar de combattiviteit van de Walen r hun
reactie op de dreigende sluiting van de Cockerill-mijnen bewijst het eens te meer
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en de bevreemdende passiviteit van de Vlaamse volksvertegenwoordiging zitten er
evenzeer tussen. Om nog te zwijgen van de — én in het urgentieprogramma van het
ACV én door Prof. Vandeputte op de studiedagen van de Boerenbond — terecht
aangeklaagde carentie van het kapitaal, vooral in Vlaanderen, waar de arbeidskrachten al te lang al te goedkoop waren!
Het zojuist genoemde urgentieprogramma, dat wellicht op de Sociale Week van
begin Januari zal verduidelijkt en aangevuld worden, vat het werkverschaffingsprobleem resoluut aan. De wijze waarop dit gebeurt — aanduiding van meer dirigisme,
vraag naar een participatiemaatschappij, aanwijzing van gebeurlijke fiscale gunst-maatregelen mits nuttige wederbelegging r maakt het programma dubbel belangrijk
omdat hier de echo hoorbaar wordt van werkzaamheden in de studiediensten van de
CVP zelf. Zullen de daar gegroeide opvattingen nu bepaald doorbreken? Voor de
werkverschaffing is het te hopen. Dat dit niet tot het rijk der onmogelijkheden
behoort, wordt duidelijk, wanneer men gaat overwegen, dat de beperking van de
rijksmiddelen ook op het punt staat minder scherp te warden, aangezien de herbewapeningsplannen op 1954 waren gericht.
Blijkbaar zoeken de socialisten het materiaal voor hun propaganda elders dan op
het sociale terrein. Het gebaar van dhr Rolin, die de stemming van de wetten op de
administratieve epuratie mogelijk maakte, neemt niet weg dat deze — van civiel
standpunt uit volkomen aanvaardbare wetten op de meest stuitende wijze worden
geïnterpreteerd en verdraaid. Er wordt druk naar een nieuwe Debodt gezocht. Reeds
werd een proef genomen met een in Zwitserland levend journalist, als een tweede
Van Coppenolle. Voorlopig slaat dat nog weinig in. Dat is ook nog niet de bedoeling.
Intussen is het in dit klimaat zeer begrijpelijk, dat een stemming van de wet tot
wijziging van art. 123 sexies, die een beperking van het aantal aan incivieken ontnomen rechten op het oog heeft, zo kort voor de verkiezingen door vele leden van de
meerderheid gevreesd wordt — vooral omdat het een algemene maatregel geldt. De
voorzitter van de CVP heeft meer dan één lans ten voordele van zulke maatregelen
gebroken. Maar hij mocht er niet in slagen die wijziging vóór de Kerstdagen te doen
aanvaarden. Dat stelt de meerderheid voor het dilemma, hetzij een patriotieke verontwaardiging, hetzij een aangroei van de pro amnestiestrekking te verwekken. In 't
manoevreren is ze nooit sterk geweest
Tenslotte dient nog de proefstemming over Europa vermeld die — zoals verleden
jaar in het Noorden te Delft en te Bolsward thans op 20 December te Roeselare
en te Verviers doorging. Tussen 60 en 70% van de kiezers namen aan dit niet-verplichte referendum deel, en 83 resp. 74% spraken zich uit in het voordeel van een
verenigd Europa onder een Europese overheid en met een democratische vertegenwoordiging, omschreven in een Europese grondwet.
L. Deraedt
... .

Forum
Een Leven van Albert Schweitzer
Zoals de titel doet vermoeden, valt dit
boek 1 ) uiteen in twee gedeelten: een biographie en een korte samenvatting van
Schweitzer's publicaties.
Schweitzer is een groot man. Zowel
zijn gedachten als zijn leven kunnen ons
veel leren. Zelfs deze matig geschreven
biographie brengt ons tot die overtuiging,
welke gedeeld wordt door honderdduizenden vereerders. Het is waarlijk indrukwekkend te lezen hoe deze mens, rijk aan
intellectuele, practische, artistieke en karaktergaven, studeert uit een hogere roeping, en daarna uit dezelfde roeping zijn
philosophie en theologie, zijn oude orgels
en zijn orgelspel ten dele vaarwel zegt,
om zich als arts-zendeling te wijden aan
liefdewerken bij de Afrikaanse negers.
Ten dele, want met zijn onuitputtelijke
energie en gelukkige constitutie is het
hem mogelijk ook in de wildernis zich nog
te wijden aan de wetenschap en aan orgelstudie op zijn piano met aangehangen
pedaal. Belangrijke publicaties, succesvolle concertreizen en drukbezochte lezingen
tijdens de vele en langdurige onderbrekingen van zijn verblijf in Afrika, zijn er
de vrucht van. Zijn Geschichte der Leben-Jesu-Porschung en zijn studie over J.
S. Bach, na zijn vertrek naar Afrika
Kultur und Ethik, Die Mystik des Apostel Paulus, Aus meinem Leben und Denken, Die Weltanschauung der indischen
Denker en nog andere werken, zijn alle

belangrijke, veel gelezen en vaak besproken bijdragen aan het intellectuele, ethische, religieuze en artistieke leven.
Wij, Katholieken, hebben veel te leren
van deze man, zowel van zijn consequente
edelmoedige beleving van het ideaal, als
van zijn hartstochtelijke poging om met
zijn veeleisend intellect in het reine te

komen. Zijn leven is voor ons een aansporing en misschien een beschaming.
Maar wij zouden ons toch vergissen,
als wij ons in onze bewondering teleurgesteld zouden voelen over de levenshouding en de levensleer van het Katholicisme zelf. Want het is inderdaad edelmoedig zijn leven en zijn talenten uitsluitend
te richten op de vervulling van een menslievend ideaal; maar is het geen radicaler
edelmoedigheid zelfs die inrichting va n
zijn leven aan Jesus over te laten? Hoevelen onzer missionarissen beschikten
eveneens over rijke gaven, en zouden zich
in wetenschap of kunst hebben kunnen
bekwamen, en door publicaties van zich
hebben doen spreken? Maar zij hebbe n
zich laten begraven in de Missie, en Jesus'
leiding, die langs hun Oversten tot hen
kwam, liet hen vaak geen energie of tijd
meer over om grote studies te ondernemen, en gaf hun geen gelegenheid om na
perioden van drie of vier jaar langdurige
tournées door Europa te ondernemen. Ik
zwijg nog over de tallozen, die zich met
al hun brillante gaven restloos hebben
ingezet voor het onderwijs aan kinderen,
het welzijn van de arbeiders en ander onopvallend liefdewerk. En om ons niet
enkel op naamlozen te beroepen: mannen
als Don Bosco, Damiaan, Sonnenschein,
Lievens, Ozanam, Cardijn, Poels, Godin,
de Foucauld behoeven zich waarachtig
niet te schamen voor Schweitzer. Schweitzer is zich het bestaan van deze naamloze
of bekende helden bewust geweest (p. 20
s.) , maar Seaver maakt zich er wel heel
gemakkelijk van af met een citaat van
Oscar Kraus, dat hun edelmoedigheid wil
schrijven op de rekening „van zalige bewustzijnstoestanden, geestvervoeringen,
visioenen en dergelijke", of „van dat blij
.

.

1 ) George Seaver, Albert Schweitzer,
Leven en Denken; vert. A. ten Diest, bew. door Ds J.
Jac. Thomson. --- Hollandia, Baarn, z.j., 2e druk, 314 pp., geïll.
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moedig vertrouwen, voortvloeiend uit een
naïef filosophisch theisme, gekenmerkt
door het geloof in een goddelijke Voorzienigheid, die alle gebeurtenissen uiteindelijk ten goede doet strekken van hem
die gelooft" (88) . Juist dit geloof, dit
prijsgeven van de autonomie van de
menselijke rede ^-- overigens niet tegen
de rede in is misschien voor alle Heiligen en heiligen het meest fundamentele
en kruisigende offer geweest, een offer
dat Schweitzer helaas nooit heeft kunnen
brengen.
Hier komen wij op Schweitzer's denken. Het kan niet de bedoeling zijn, dit te
bespreken aan de hand van excerpten van
een biograaf. Seaver is zeer goed thuis in
de werken van Schweitzer, maar zijn
weergave is gedrongen, niet altijd scherp
geformuleerd en soms bijna onleesbaar.
Bovendien is zij uiteraard een interpretatie, en men zou Schweitzer onrecht doen,
indien men hem alles ten laste legde, wat
men tegen Seaver's betoog kan aanvoeren. Een systematisch en wetenschappelijk
denker kan men trouwens niet weerleggen tenzij op hetzelfde systematisch wetenschappelijk niveau. Dat is overigens
reeds voldoende gedaan door mannen als
Lagrange, Wikenhauser e.a.
Ik kan echter niet nalaten toch enige
gezichtspunten naar voren te brengen, die
zich opdringen bij de lezing van Seaver's
beschrijvingen.
Schweitzer is een rationalist (295) , die
consequent doordenkend tot agnosticisme
komt (274 s.) . Vooreerst vraagt men zich
af, waarom hij dan nog zo uitvoerig zijn
inzichten tracht te staven. Deze vraag
wordt allerminst beantwoord door zijn
philosophie van „eerbied voor het leven"
( 275 ss.) . Het zich bewustworden van de
„levenswil" is immers voor de agnosticist
een even waardeloos begrip als alle andere. Maar ook de innerlijke tegenspraak
van het agnosticisme schijnt hem te ontgaan. Indien het denken waarlijk tot
scepticisme zou leiden, wanneer het zich
eerlijk ten einde denkt (296) , dan moet
het scepticisme noodzakelijk terugzien op
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de afgelegde weg, aan de juistheid daarvan twijfelen, en sceptisch staan tegenover het argument voor het scepticisme.
Een absoluut scepticist (275) is een wandelende contradictie. Als hij toch doordenkt, dan is het omdat de natuur sterker
is dan de leer.
In zijn exegese wil Schweitzer de fout
vermijden van hen, die „het Evangelie
benaderen om er enkel in te zoeken wat
zij wensen te vinden" (201) . Terecht verzet hij zich daar herhaaldelijk tegen (194,
202, 212) . Maar eerst zal Schweitzer uitmaken wat tot het Evangelie en tot de
brieven van Paulus behoort, en wat niet
(173, 204 s.). En in datgene wat dan
overblijft moet hij dan nog telkens „correcties" aanbrengen (185, 187, 193, 196,
210) . Dit alles niet alleen op grond van
literaire critiek, maar ook omdat een andere mening niet zou passen in zijn synthese. Dat ziet er toch bedenkelijk uit.
Laat ons niet verder afdalen in
Schweitzer's exegese, maar nog even terugkomen op iets dat misschien de sleutel kan geven tot het raadsel van zijn
persoonlijkheid. Zijn denken culmineert in
de ethiek, d.w.z. de leer over het redelijk,
ascetisch en mystiek leven van de mens
(279) . Daarmee maakt hij de mens tot
maat van alle dingen, hetgeen voor ons,
gelovigen, niet slechts onaanvaardbaar
maar zelfs ondragelijk is. Geen wonder,
dat hij niet kan kiezen tussen theïsme en
pantheisme (301 ss.) . Uiteindelijk is Jesus' leer (en dan nog zoals Schweitzer die
verstaat) voor hem aanvaardbaar, omdat
die overeenstemt met Schweitzer's eigen
philosophie (279, 287) . Hij moge dan
zeggen, dat zijn ethische mystiek wandelt
door geloof (287) , hij heeft haar zelf
redenerend afgeleid (278) . „Nu begreep
ik, — zo schrijft hij in Aus meinem Leben
und Denken —, dat de wereldvisie van de
ethische bevestiging van wereld en leven,
tezamen met hun idealen van beschaving,
gegrond zijn in het denken". Voortdurend
stoten wij bij Schweitzer op de mens, op
het inzicht, op Schweitzer's inzicht. Hij
meent dat het hem mogelijk is, zonder
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vooroordelen en veronderstellingen alleen
uit te gaan van de feiten, die onmiddellijk
in het bewustzijn liggen of door verstandelijk onderzoek vastgesteld kunnen worden (!) (295) , zonder blijkbaar te beseffen, dat dit reeds een vooroordeel en een
veronderstelling is. Hoezeer hij de grens
van het menselijk verstand ook smartelijk
ervaart (178, 262) , de consequentie ervan
weet hij niet te trekken: dat de mens moet
geloven. Hij zou kunnen leren van sommige bekeerlingen, die katholiek werden,
omdat alleen het katholicisme een onvoorwaardelijke overgave van het verstand
vraagt. Gods inzichten moeten de mens te
boven gaan, en alleen een leer, die consequent weigert het menselijk verstand als
laatste grond te aanvaarden, draagt het
stempel van Gods Openbaring. Eén ding
heeft Schweitzer niet gezien: dat een mens
het grootst is op zijn knieën.
Geen wonder, dat juist op dit punt de
anders zo vriendelijke en bescheiden
Schweitzer scherp en verachtelijk gaat
spreken (176, 273) . Is Schweitzer dan
hoogmoedig? of tenminste schuldig aan
een bescheiden hoogmoed? Wij mogen
niet oordelen. Men kan de indruk niet
van zich afzetten, dat hij tenslotte veel
christelijker denkt dan hij kan verantwoorden: ook hier lijkt de natuur sterker
dan de leer, en zijn leven christelijker dan
zijn principes.

Er zou nog veel te zeggen zijn, maar
wij moeten ons beperken. Wij willen het
boek van Seaver beslist ontraden. De
biographie heeft veel van sommige ouderwetse levens-van-heiligen, die hen als het
ware met een nimbus laten geboren worden. De bespreking van Schweitzer's
werken is, zoals gezegd, niet altijd gemakkelijk leesbaar. De vertaling is niet
onberispelijk: in het Nederlands spreekt
men niet van onderwerp en tegenonderwerp in een fuga, cylinderzwelkast, combinatiestoppen, maar van subject en contrasubject, rolzweller, combinaties. Het is
hinderlijk, dat Schweitzer's publicaties
bijna uitsluitend met in het Engels vertaalde titels worden aangeduid. En een
lezer, wiens godsdienstkennis geen gelijke
tred heeft gehouden met zijn intellectuele
ontwikkeling (en dat komt wel eens voor,
nietwaar?), zou door de talloze, voor een
katholiek onhoudbare beweringen nodeloos in de war gebracht kunnen worden.
Laat hij zich liever werpen op de vele
waardevolle theologische werken en heiligenlevens, die de laatste vijftig jaar geschreven zijn, en waarvan Schweitzer
kennelijk onvoldoende kennis heeft genomen. Alles wat schoon en goed is in zijn
denkbeelden had hij daar kunnen vinden,
en behalve dat nog vele andere schone
idealen en inzichten.
B. M. Huijbers S.J.

De ontmoeting m et het kunstwerk
Thomas de Quincey, de fijnzinnige
schrijver van de Bekentenissen van een
Engelse opium-eter, noteert in een zijner
confessions hoe hij in de pauzen van een
opera overal om zich heen de muziek van
het Italiaans hoorde, „gesproken door
Italiaanse vrouwen, want de galerij zat
gewoonlijk vol met Italianen", en hij
luisterde „met het genoegen waarmee
Weld, de ontdekkingsreiziger, lag te luisteren naar het zachte lachende praten van
Indiaanse vrouwen in Canada. Hoe minder men immers van een taal begrijpt, des
te gevoeliger is men voor het melodieuse

of rauwe van haar klanken". Daarom
vond De Quincey het een voordeel dat
hij zo weinig van Italiaans afwist.
Hoewel ik persoonlijk het wel degelijk
betreurde en nog betreur de Italiaanse
taal onvoldoende te verstaan, stelde deze
onmacht mij destijds — bij een assistentie
op een polikliniek in Triëst r in staat
de psychomotoriek van patiënten te observeren en uit hun mimische vertrekkingen en gebaren zekere conclusies te trekken omtrent hun lichamelijke en geestelijke
structuur, welke mogelijkerwijs vertroebeld zouden zijn geworden indien de ver-
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standelijke inhoud van hun gepraat mijn
aandacht zou hebben afgeleid.
Deze constateringen, waarnemingen
tussen de oogharen door, gelieve men tot
uitgangspunt te nemen voor de hieronder
volgende beschouwing betreffende de
wijze waarop een kunstwerk kan worden
benaderd. Wil men een kunstwerk in zich
opnemen, de grootheid en oorspronkelijkheid daarvan taxeren, dan vereist zulks
een onbevangen instelling en een dienovereenkomstige houding tegenover de
kunst mitsgaders de kunstzinnige fantasie.
Men laat het kunstwerk op zich inwerken
en wacht af, hoe men innerlijk op het
geziene of gehoorde reageert.
Stelt men zich bijvoorbeeld op voor een
schilderij, dan zal men allereerst een
totaal-indruk ondergaan, de harmonie van
lijnen en kleuren, de compositie, en dit
ervaren als een al dan niet verrassende,
ontroerende —, aangename gebeurtenis. Vervolgens zal men trachten het
voorgestelde een naam te geven, het te
herkennen. Tenslotte kan men zich, zo
daar behoefte en gelegenheid toe bestaat,
afvragen of deze herkenning correleert
met de bedoeling van de maker. Mij dunkt
dat deze volgorde logisch is, en dat verbreking van deze orde in de ontmoeting
met het kunstwerk vooroordelen schept,
welke de juiste waardering van het schilderstuk bemoeilijken. Indien men de catalogus openslaat, de titel van no. 24 opzoekt en daarna het zo genummerde doek
bekijkt, dan zal de teleurstelling van het
niet onmiddellijk terugvinden van het
verwachte beeld een onbevooroordeeld
bezien van het schilderij hinderlijk in de
weg staan. Bovendien wordt in een dergelijk geval vergeten, dat de kunstenaar
doorgaans pas tot een betiteling komt
van de inhoud zijner schepping als hij
aan zijn creatieve spanning een definitieve vorm en kleur heeft gegeven. Het is
ongetwijfeld juist, wat Prof. G. Révész
zegt (in Talent en Genie) : „Men staat
niet als een zuiver receptief wezen tegenover het te beoordelen werk, doch men
neemt er stelling tegenover met zijn door
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schoonheidszin, invoelingsvermogen, ervaring en waardebesef gescherpt oordeel". Maar men doet er goed aan zo
open en ontvankelijk mogelijk tegenover
het gewrocht te staan, opdat een subjectief volmaakt waarde-oordeel resulteert
uit de samenwerking van aesthetische,
emotionele en intellectuele factoren, welke
worden samengebonden door een sterk
vermogen tot mee-resoneren van de
schouwer. De beschreven wijze van ontmoeten is speciaal zinvol bij de schilderkunstige producten van de laatste 25 jaren, waarin de invloeden van het expressionisme promineren. De voorstelling-alszodanig komt hier vaak op de laatste
plaats en is niet in eerste instantie bepalend voor de bedoeling van de kunstenaar.
Voor het uitkiezen van geniale kunstwerken staat ons een aantal, uit de analyse van een grote serie werken verkregen, betrouwbare hoofdkenmerken ter beschikking. Het betrouwbaarste kenmerk
ligt volgens Révész op het gebied van de
psychologie van het onmiddellijk beleven.
„Het gaat hierbij om waarde oordelen,
die hun oorsprong vinden in de onmiddelr
lijke aesthetische beleving als geheel".
Hij onderscheidt dan het gevoel van ver-

rassing, dat bij herhaald beschouwen van
het kunstwerk telkens weer opnieuw in
ons opkomt, en de toenemende intensiteit
der oorspronkelijke aesthetische ontroering bij ieder volgend contact met het
werk. Anders uitgedrukt. een werkelijk
kunstwerk verveelt nooit; we zien of horen elke keer iets nieuws, niet omdat we
een ons nog onbekend detail ontwaren,
maar omdat het licht anders valt, onze
stemming een andere is, ons gezichtspunt
van keer tot keer verschilt, en daardoor
de afzonderlijke elementen beurtelings op
de voorgrond treden. „Geen enkele ontmoeting met het werk stelt ons teleur;
wij voelen ons steeds rijker worden en
door het herhaalde beschouwen, dat doordrongen is van een sterk gevoel van leven, worden wij langzamerhand omhooggeheven in een hogere, a.h.w. bovenzin-
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P. Dr OPTATUS, O.F.M. Cap., In de
schaduw v an het Kruis (Gekruiste
handen, nr 5) . r Sint Franciscus
Uitgeverij, Mechelen, 1952, 152 pp.,
F 50.
Te veel staat Hubertinus van Casale
bekend als de leider van de gewaagde
hervormingsbeweging der Spirituelen,
terwijl zijn grote waarde toch ligt op het
gebied van de volmaaktheidsleer.
P. Optatus "geeft hier een synthese van
die leer zoals ze door Hubertinus wordt
uiteengezet in zijn Arbor vice cruci f ixe
Jesu. Dit tractaat, dat in 1305 werd voltooid, had van de 14de tot de 16de eeuw
een zeer grote invloed, zowel in als buiten de franciscaanse kringen. De hoogste trap van de volmaaktheid bestaat in
de vrede van de extase, die men het vei
ligst en het vlugst bereikt door de navolging van de arme gekruisigde Godmens. Door de devotie tot zijn H. Hart
en tot zijn mystiek Lichaam, komt men
tot een innige vereniging met Jezus' zieleleven, en wel door Maria, de Middelares aller genaden. Treffend is ook bij
Hubertinus de grote nadruk die hij legt
op de volkomen onthechting en op de
totale overgave van de wil aan God.
De leer van de Arbor werd in de Nederlanden alom bekend onder meer door
het Jezus' Leven van Jan Brugman. Ze
biedt trouwens een merkwaardige overeenkomst met de opvatting van onze
geestelijke schrijvers wat betreft de ontledigingsleer en het christocentrisme.
Moge de leer van deze „meester van
het Franciscanisme" door de rijke en degelijke studie van P. Optatus in wijde
kringen worden verspreid.
A. Geerardijn

M. VINKEN, kruisheer. De spiritualiteit
der kruisheren. Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, 84 pp., Fr. 45.
De schrijver bedoelt niet een theologisch-uitgebouwde synthese van de spiritualiteit van zijn orde te geven. Hij tracht
er naar haar ideaal als door God gewilde norm beter te doen kennen. Wegens
gebrek aan documentatie en voldoende
vóórstudie heeft schr. het geestelijk levensbeeld in grote lijnen en zonder afwerking van détails met voorzichtigheid
uitgetekend.
In de eerste twee hoofdstukken schetst
hij de ontwikkeling van de Belgisch-Nederlandse kruisheren vanuit hun oorspronkelijk contemplatief karakter naar
een leven waarin ook de nieuwere apostolaatsvormen hun plaats krijgen. In het
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derde hoofdstuk leidt hij ons in tot de
drie grote devoties: het Heilige Kruis,
O. L. Vrouw en de H. Odilia, de patrones der orde. Het geheel wordt besloten
met een keur kruisgedachten en -gebeden
uit de oude geschriften der orde.
A. Feys
R. BOIGELOT, S.J., Comment présenter

le catholicisme aux esprits d'aujourd'
hui? — Editions du Renouveau,
Brussel; Casterman, Parijs, 1953, 106
pp.
Schr. onderwerpt de huidige geloofsverkondiging aan een scherpe critiek: hij
onderzoekt eerst de moderne mentaliteit
en bestudeert de tegenstelling tussen het
„ontvangen" in geloofszaken en het „veroveren" op wetenschappelijk gebied. De
moderne mentaliteit is wetenschappelijk:
positief, rationeel, pragmatisch; de theologie dogmatisch, aprioristisch, autoritair.
Vandaar het gevaar dat de twee mentaliteiten elkander voorbijgaan. Schr. pleit
voor een vernieuwing van het theologisch
onderwijs: duidelijk onderscheid tussen
dogma en vrije meningen, omzetting van
een technisch onderricht naar een verstaanbare geloofsverkondiging, inductieve
apologetica aangepast aan de moderne
mentaliteit. Hoe scherp ook, dit boekje
getuigt van ware bezorgdheid voor het
apostolaat van de Kerk. J. Beyer
Wilhelm SCHAMONI, Fam' 'envater als
geweihte Diakone. — Schóningh, Paderborn, 1953, 76 pp., D.M. 4,50.
Het diakonaat heeft in de Latijnse Kerk
zijn vroegere betekenis verloren. het is
een voorbereiding op de priesterwijding
en de liturgische functie ervan wordt
meestal door priesters waargenomen. Het

steeds toenemend tekort aan priesters
doet de vraag rijzen of men wellicht geen
huisvaders zou kunnen wijden tot diakens.
Deze sacramentele ambtsgenade, zegt
Schr. zou meer steun en gezag verlenen
dan een gewone aanstelling als catechist
of lekenapostel.
Dit vernieuwend voorstel zou de vroegere praxis van de Kerk weer in ere herstellen en wellicht een verdere stap zijn
tot de hereniging der Kerken. Op grond
van de Traditie bewijst Schr. dat deze
oplossing mogelijk en aanvaardbaar is,
waarbij het celibaat niet noodzakelijk behoeft opgelegd te worden. Daarentegen
zouden de diakens, wanneer geen priester
beschikbaar is, de H. Communie naar zieken en stervenden kunnen brengen, de
Zondagsdienst leiden, en bij wijze van

predicatie een homelie voorlezen.
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Deze theologische studie laat een vraag
onaangeroerd: Is het diakonaat een sacrament?
J. Beyer

Moines (Témoignages. Cahiers de l'Abbaye de la Pierre-Qui-Vire). — Desclée de Brouwer, Brugge-Parijs,
1953, 224 pp., Fr. 78.
Saint Bernard, homme d'Eglise (Cahiers
de la Pierre-Qui- -Vire) . Desclée
de Brouwer, Brugge-Parijs, 1953, 260
pp., Fr. 78.
Deze twee publicaties verdienen alle
lof. Moines is een merkwaardig geheel.
De auteurs, alle Benedictijner-monniken,
bleven liever anoniem, en men begrijpt
hun bescheidenheid, waar ze zo spontaan
getuigen van hun liefde tot God en zo
oprecht zoeken hun roeping en hun levenswijze in de Kerk te verantwoorden.
Dat ze niet wereldvreemd bleven bewijzen verhandelingen als „Le Mystère c'est
Dieu", „Travail des mains", Moines-Apótres". Het essentiële heeft men in „La
Chaine des V oeux" zo mooi weten samen
te vatten, dat men zelden een zo realistisch en verheven inleiding vindt op Gods
begenadiging in de beleving van de
Evangelische Raden. Een uitgebreid ap pendix met kaart en statistieken geeft een
overzicht van de huidige verspreiding der
Benedictijner- en Cisterciënser-orden.
Het tweede „Cahier" heeft niet de belevingswaarde van het eerste; het bevat
bijdragen van bekende auteurs, zoals
Louis Bouyer, Aimé Forest, Etienne Gilson, Thomas Merton en Jean Leclercq.
Het werd suggestief geïllustreerd met
foto's van Fontenay, de beroemde filiale
van Clairvaux. De auteurs hebben de
internationale zending van Bernardus
mooi getekend alsook zijn leiding en zijn
grootmoedige activiteit weten te verklaren uit de bezieling van zijn leven: zijn
trouwe liefde voor God en de Kerk.
J. Beyer
Dom Prosper GLIéRANGER, Het liturgisch jaar; Deel I Advents- en Kersttijd. — N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1952, 685 pp.
In 1841, dus ruim een eeuw geleden,
verscheen het eerste deel van D. P. Guéranger's Année liturgique, dat in de volgende jaren tot vijftien delen uitgroeide.
Dit werk was bedoeld als een eenvoudig
hulpmiddel voor de gelovigen om in het
gebed van de Kerk, zoals het zich in de
loop van het liturgisch jaar voltrekt, wat
dieper door te dringen.
Zonder twijfel gaf D. G. de grote stoot

tot het liturgisch réveil en dat niet alleen
voor Frankrijk maar door de talrijke vertalingen van zijn werk ook in geheel
Europa, ja zelfs in de gehele wereld.
Met enige wijzigingen, door het leven der
Kerk in de laatste eeuw geëist, is het
grote werk in 1948 in vijf delen gepubliceerd. Van deze publicatie wordt thans
een Nederlandse vertaling aangeboden,
waarvan elk jaar een deel zal verschijnen. Het eerste deel bevat de liturgie van
de Advent en van de Kersttijd en het
eigen der heiligen voor deze tijd. In zijn
geheel is G.'s „liturgisch jaar" nog steeds
actueel en voor vele christenen een passend middel tot een vruchtbaar meeleven
met de Kerk.
In de geest van de Encycliek „Mediator Dei" (zie al. 28, 29, 31, 32, 37, 172,
182) had misschien op de grote waarde
van het persoonlijk gebed ook voor het
liturgisch meeleven wat sterker gewezen
kunnen zijn. Overigens aanbevolen.
P. Ploumen
M. RAYMOND, Gelijk spel. Van Texascowboy tot Trappist. Vert. van
Frans Penders. — De Koepel, Nijmegen, Antwerpen, 1953, 157 pp.
Een verblijdend verschijnsel dat van
Gelijk spel een tweede druk is verschenen. Blijkbaar heeft het boek zijn weg
gevonden. En het verdient het ten volle.
Een zo levendig en fris geschreven biografie van een man die onder heftige
strijd en ijzeren zelfbedwang, gegrepen
door Gods liefde, tot zulk een hoogte
wist te stijgen, is niet slechts een verkwikkende lectuur, het is een weldaad
voor de lezer. Er wordt niets verdoezeld,
laat staan gladgestreken van dit ruwe,
maar eerlijke bestaan; doch eens te meer
laat dit leven ons zien hoe machtig en
overstromend Gods genade werkt waar
de mens zich openstelt.
Gelijk spel is aldus geworden een boek
dat de aandachtige lezer grijpt in de ziel
en hem Gods liefde dieper doet beseffen.
Joh. Heesterbeek
Dr L. MASSION-VERNIORY, Le Bonheur conjugal. T. II Sa réussite. —
Action Familiale, Brussel, Casterman,
Doornik, Parijs, 1951, 208 pp.
Dit werk sluit aan op het eerste deel:
Le Bonheur conjugal Ses obstacles.
Schr. bespreekt de voorwaarden voor de
harmonische verhouding tussen gehuwden
op physisch, intellectueel en moreel gebied. De grondslag voor een gelukkig
huwelijk ligt, volgens Schr. in de aanvul-
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ling die de ene echtgenoot in de andere
vindt. Dit biedt de grootste mogeijkheid
tot de gezamenlijke opbouw van een volledige persoonlijkheid. Wegens de moeilijkheden waarmee gehuwden te kampen
hebben bespreekt Schr. uitvoerig, van
medisch en moreel standpunt uit, de verschillende methoden van kinderbeperking.
Deze studie is doordrongen van christelijke principes; de scherpe analytische
indeling werkt echter nadelig voor de
vorming van een totaalbeeld van het huwelijksleven, dat toch meer is dan een
gelukkig bijeenbrengen van diverse kwaliteiten op alle mogelijke gebieden.
J. Beyer
Margaret TROUNCER, Margareta. De
Roman van een Non. Vert. en bewerkt door Dick Ouwendijk. --- Foreholte, Voorhout, 1953, 233 pp.,
f 8.90.
Als er één Heilige is, wier leven zich
moeilijk leent voor een roman, dan is het
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de H. Margareta Maria Alacoque. Haar
leven is een en al verborgenheid, een en
al zich opteren als een kaars in boete en
versterving. De schrijfster --- althans in
de bewerking van Dick Ouwendijk — romantiseert dan ook maar matig en schrijft
feitelijk de biografie van Margareta Maria. Ik geloof niet dat intelligente lezers
op vies-romancées van Heiligen gesteld
zijn. Strenge historie is hier op haar
plaats. Dit wordt ons hier doorgaans geboden en in zoverre is het een boeiend en
goed gecomponeerd Heiligenleven. Slechts
over Margareta's jeugd fantaseert de
schrijfster te veel en hier en daar vlecht
zij ook tijdens haar kloosterleven bloempjes van eigen verbeelding in. Vele van
Margareta's medezusters worden voorgesteld als ware harpijen. Menig jong meisje dat over het kloosterleven denkt, zal
door dit boek wel niet aangespoord worden dit leven te aanvaarden. Het boek
heeft, ondanks werkelijke verdiensten,
iets halfslachtigs. J. v. Heugten

THEOLOGIE EN PHILOSOPHIE
J. De FRAINE, S.J., De Bijbel en het dergelijke werken nog meer toegankelijk
ontstaan van de mens (Logosreeks, te maken voor onze intellectuelen: aan
het einde van het boek een korte lijst
9) . — Sheed Ward, Antwerpen,
op te nemen van de technisch-theologi1953, 86 pp., F 38.
sche termen, waarvan de volledige
De moderne anthropologie stelt drie
draagwijdte voor oningewijden niet onbepaalde vragen nopens het ontstaan van
P. Fransen
middellijk duidelijk is.
de mens: de ouderdom, de wijze (evolutie) van ontstaan, en de feitelijke oorDr Henricus SCHILLEBEECKX O.P.,
sprong (monogenisme of polygenisme) .
De sacramentele heilseconomie. — 't
S. wil scherp bepalen, wat de Heilige
Groeit, Antwerpen, 1952, XI-690 pp.,
Schrift leert over deze punten, en welke
ing. Fr. 280, geb. Fr. 300.
de leer is van de Kerk ( gedefinieerd
Het verschijnen van dit werk mag een
dogma, gewoon leergezag en laatste
gebeurtenis heten in de Nederlands sprerichtlijnen) . Hierbij volgt hij een absokende theologische wereld en, weldra
luut vaststaand principe: elke schrift
ook r vertalingen zijn in voorbereiding
moet gelezen worden in de geest, waarin
--- in de gehele theologische wereld. Als
zij geschreven werd. Met grote zorg legt
„theologische bezinning op S. Thomas'
hij er zich op toe, precies te bepalen, wat
sacramentenleer in het licht van de trade geïnspireerde schrijver heeft willen
ditie en van de hedendaagse sacramentszeggen, uitgaande van de juiste historiproblematiek" brengt het een grondige
sche zin van het Genesisverhaal, en de
teksten uit de brief aan de Romeinen en vernieuwing van het tractaat „De sacramentis in genere". Het meest treft welde Handelingen. De H. Schrift is geen
licht de zekerheid, het echte meesternaslagwerk voor biologische of anthroschap waarmede schr. de zo delicate thepologische vorsers, maar een religieus
ologische methode hanteert: de speculaboek dat in een Oosterse en figuratieve
tieve bezinning wordt niet op de traditaal religieuze waarheden en ook feiten
tiegegevens geplakt maar groeit er uit
bekend maakt, die betrekking hebben op
op als hun uiteindelijke intelligibiliteit.
ons heil.
Men staat dan verwonderd enerzijds hoe
Wij kunnen de S. slechts loven om
traditieverbonden de hoogscholastiek is
zijn nauwkeurige trouw aan de juiste
gebleven, en anderzijds hoe geëigend ze
tekst van de H. Schrift, en zijn brede en
is van wege de fijnheid van haar intelruime informatie en belezenheid. Een
lectuele analyse, om de meest recente iivoorstel zouden wij willen doen, om
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logische goocheltoeren te ontdekken.
Maar dit alles vormt slechts het voorplan
van zijn denken. Wanneer we Nietzsche
op ons laten inwerken en we hem actief
in ons willen opnemen, dan blijkt, dat we
van hem eigenlijk geen enkele positieve
waarheid kunnen leren, maar wel een
zekere eerlijkheid van het denken, een
zich steeds willen overtreffen, een onrust,
die ons niet vergunt bij een verworven
inzicht stil te staan, en ons verplicht het
in een oneindig perspectief te stellen.
Volgens Jaspers zou bij gevolg het denken van Nietzsche wezenlijk slechts een
methode zijn, daar elke synthese, elke
verzoening van de tegenstellingen onmogelijk is. Al wat Nietzsche zegt, b.v. over
het Christendom, heeft dan eigenlijk geen
belang: het is slechts bedoeld als een
aanleiding tot een bepaalde soort dialectische redenering.
Dit is ongetwijfeld een interessante gedachte: het relativeert Nietzsche's grove
antichristelijke aantijgingen. Maar het
geeft voldoende rekenschap van zijn
boodschap, die ongetwijfeld een inhoud
had, een inhoud, die we — wat betreft
slechts grondig kunhet Christendom
nen verwerpen!
F. De Raedemaeker
Karl JASPERS, La situation spirituelle de
notre époque, trad. Jean Ladrière
(Philosophes contemporains. Textes
et éudes, 5) . r Nauwelaerts, Leuven; Desclée De Brouwer, Parijs,
1951, 248 pp., Fr. 69.
In dit werk heeft de grote Duitse philosoof Karl Jaspers getracht een diagnose
van onze tijd op te stellen, vanuit het
standpunt van zijn philosophisch systeem.
In dit opzicht is het boek buitengewoon
interessant. Maar het toont tevens overtuigend aan, dat het onmogelijk is een
juiste diagnose vast te stellen, wanneer
de premissen, waarvan men uitgaat, niet
helemaal steekhoudend zijn. Daar nu in
de opvatting van Jaspers over de mens
als een wezen dat zich moet realiseren
door een voortdurende schepping van
zichzelf in de grenssituaties van mislukking, dood, enz. en in het licht van een
verder onbepaalbare „transcendentie" r
elke objectieve norm voor zijn handeling
ontbreekt, moet de analyse van de euvelen van onze tijd en de opvattingen over
de gepaste redmiddelen wel uitermate in
het vage blijven. De philosophische beschrijving van de mens en de concrete
toestanden, waarin hij nu leeft, liggen zo
ver uiteen, dat de lezing van dit boek
moet ontgoochelen. De strekking is wel
zeer edel: de mens aan zichzelf overgela-

ten moet nu zichzelf vinden en realiseren

in zijn onmiddellijk bewustzijn van het
transcendente. De ontleding echter van
de concrete omstandigheden is hoogst oppervlakkig en afhankelijk van een onver
antwoorde, pessimistische cultuurphilosophie. Men leze b.v. de passage over de
opvoeding en de staat (blz. 126-129) .
Boven dit uiterst schematisch en eenzijdig
bekeken panorama van onze tijd zweeft
de figuur van de „historische" mens als
een ideaal, dat verstoken blijft van elke
objectieve norm om in de huidige concrete
toestanden in te grijpen. Zoals we bij het
begin zeiden: een zeer interessant maar
ontgoochelend boek. F. De Raedemaeker
Alphonse de WAELHENS, Chemins et
impasses de l'ontologie Heideggerienne. A propos des Holzwege (Philosophes contemporains. Textes et études, 6) . ---- Nauwelaerts, Leuven;
Desclée de Brouwer, Parijs, 1953, 52
pp., Fr. 39.
Dit is een korte maar meesterlijke studie over de zes opstellen, die Heidegger
in 1950 heeft gebundeld en uitgegeven
onder de titel „Holzwege". Welk onderwerp Heidegger ook behandelt, steeds
blijft het slechts een „Beispiel" voor zijn
voortdurende meditatie over de verhouding van de zijnden en het zijn in het
menselijk bewustzijn. De schrijver, die de
moderne philosophie als weinigen beheerst, vergelijkt doorlopend de heideggeriaanse ontologie met de geestesphaenomenologie van Hegel, en wijst met een
grote helderheid op hun overeenkomsten
en hun fundamenteel verschil. Op het
einde stelt hij enkele problemen, die vanzelf uit de ontologie van Heidegger oprijzen. F. De Raedemaeker
Josef PIEPER, La fin des temps, trad. de
l'allemand par C. Champollion (Textes et Etudes philosophiques) . —
Desclée de Brouwer, Brugge-Parijs,
1953, 204 pp., Fr. 60.
Dit boek, hoe goed ook bedoeld, schijnt
te lijden aan een zeer bedenkelijke verwarring tussen hetgeen behoort tot het
eigenlijk geloof of de Openbaring, tot de
theologie en tot de philosophie. We moeten deze gebieden niet totaal scheiden,
maar het wezenlijk onderscheid, dat er
tussen bestaat, wordt hier te veel over
het hoofd gezien. De Openbaring zegt
ons bitter weinig over het einde der tijden en over de Antichrist en de beschouwingen der verschillende theologen dienaangaande blijven zeer twijfelachtig.
Daarop een „philosophie van de geschie-
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denis" willen opbouwen, lijkt ons volko-

men onredelijk, te meer daar zeer concrete

en actuele feiten gezien worden als overeenstemmend met de vage en onzekere
beelden van de eschatologie. Is het niet
onverantwoord in de totalitaire staatsvormen en in een toekomstige wereldregering, een mogelijke of waarschijnlijke
vorm van de Antichrist te zien? Men kan
even goed de Antichrist vermoeden in een
slappe democratische gezagsvorm of in
elke andere sociale instelling, die niet aan
het ideaal beantwoordt. Want elk kwaad
is tenslotte een beeld van de Antichrist.
De atoombom schijnt wel ernstige ravages te hebben teweeggebracht zelfs in
een zo thomistische, kop als die van J.
Pieper! De schrijver vraagt zich af, waarom S. Thomas in zijn oorspronkelijke
werken evenals de encycliek over het
Communisme ---- geen melding maakt van
de Antichrist. Misschien, zegt hij, is de
leer van het einde der tijden te moeilijk
om te vatten, en geldt voor haar opnieuw
de oude „discipline de l'arcane"! Men
doet er wellicht beter aan het geheim als
geheim te eerbiedigen en er geen philoso
phie van te willen maken, die dreigt uit
te monden in een theosophie.
F. De Raedemaeker
F. De RAEDEMAEKER, De philosophie der Voorsokratici, Philosophische Bibliotheek..-- Uitg. Mij N.V.
Standaardboekhandel, Antwerpen
Amsterdam, 1953, 423 pp.
Niet slechts de geschiedenis der wijsbegeerte, maar ook de hedendaagse philosophie heeft een grote belangstelling voor
de zgn. praesocraten, de philosophen vóór
Socrates. Het is daarom een voortreffelijke gedachte geweest van de auteur om
aan het Nederlandse taalgebied een studie over deze periode te schenken. Na
een algemene inleiding met vermelding
van bronnen en bibliographie worden de
verschillende wijsgeren één voor één behandeld: leven, leer, bibliographie en dan
voor het eerst in het Nederlands een vertaling van de fragmenten en getuigenissen. De fragmenten, practisch genomen
volledig, zij het in andere volgorde dan
Diels (maar met verwijzing) , de getuigenissen volgens een keuze in overeenstemming met het doel van dit werk: een overzicht van de philosophie der praesocraten.
Personenregister, een kaart van het woonen reisgebied der besproken wijsgeren,
een tabel voor de chronologie vergemakkelijken het gebruik.
In deze onzekere materie moest uiter-
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aard dikwijls een keuze worden gedaan,
reeds bij de levensbeschrijving en meer
belangrijk nog in de interpretatie der leer
en bij de vertaling. Ook al zal men soms
zelf liever een andere verklaring voorstaan, steeds is de keuze van de S. verantwoord. Heel dit werk getuigt van zo'n
ernstige en degelijke studie, dat philologen en philosophen zeer dankbaar zullen
zijn voor dit waardevolle geschenk aan
het Nederlandse cultuurleven. J. H. Nota
Johannes HIRSCHBERGER, Geschichte

der Philosophic, 1: Altertum und
Mittelalter, 2: Neuzeit und Gegenwart.
Herder, Freiburg, 1949-52,
XVI-476 en XVIII.642 pp., ing.
D.M. 18 en 26, geb. D.M. 21 en
29, 50.
Dit is een uitstekende Geschiedenis van
de Philosophie, waaruit elke student en
elke ontwikkelde, die zich voor deze wetenschap interesseert veel voordeel zal
trekken. Ook voor vak-philosophen heeft
zij nog betekenis. Deze twee boekdelen
behandelen de enorme stof niet te uitvoerig, zodat men zich niet in de veelheid
van de détails zal verliezen, en anderzijds
zijn de uiteenzettingen niet zo kort, dat ze
hun betekenis verliezen. De schr. heeft
zich weten te beperken tot een ernstige
behandeling van de grootste philosophische systemen, en aan de epigonen niet
meer ruimte toebedeeld dan hun toekomt.
Zo heeft hij vermeden, dat de lezer zou
komen te staan voor een loutere opeenvolging van samenvattingen. De Westerse philosophie wordt hier beschouwd als
de grote beweging van het menselijk denken rond dezelfde fundamentele themata
van het zijn. Zonder een bepaalde philo
sophie te willen opdringen, oriënteert dit
boek naar een soepele synthese van realisme en idealisme in hetgeen men zou
kunnen noemen een geestelijk realisme,
dat aan de basis schijnt te liggen van de
„philosophia perennis". Een korte maar
goed gekozen bibliographie oriënteert de
geïnteresseerde lezer voor verdere studie.
F. De Raedemaeker
Johann FISCHL, Materialismus und Po-

sitivismus der Gegenwart..-- Verlag
Styria, Graz-Wien, 1953, 388 pp.,
87 S.
Ein Beitrag, zo luidt de ondertitel van
dit boek, zur Aussprache u.ber die Weltanschauung des modernen Menschen. De
priester-philosoof Johann Fischl, professor in Graz, biedt in dit werk een boeiend
overzicht van de philosofische stromingen
der vorige en ook der twintigste eeuw,
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voorzover deze materialistisch en positivistisch zijn. Hij schrijft geen dorre geschiedenis en somt geen levenloze systemen op, maar ziet en stelt zijn objecten
voor als levende mensen, als denkers opgenomen in de grote stroom der westerse
gedachte. Daardoor krijgt het werk een
spanning als van een machtig geestesavontuur. Vanaf Hegel tot Lenin en Stalin passeren hier de philosophische geesten uit West-Europa en Noord-Amerika
in een korte, levendige revue. Er ontbre-

ken natuurlijk velen, zij namelijk, die buiten het kader Materialisme en Positivisme
vallen. De auteur geeft telkens een korte
typering van leven en werk van een
schrijver met daarna een Wurdigung. Dit
boekdeel is eigenlijk een fragment uit een
meerdelige Geschichte der Philosophie,
maar verschijnt tevens als afzonderlijke
uitgave. Voor wie zich oriënteren wil in
de ideeënwereld van de moderne mens, is
dit boek een uitstekende inleiding daartoe.
J. v. Heugten

LITERATUUR EN CULTUURLEVEN
Anton TSJECHOF, Oom Waanja. De
drie Zusters. De Kersenbongerd.
Vert. door Aleida G. Schot. — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953,
174 pp., f 6.90.
Deze keurig verzorgde uitgave bevat
drie door Aleida Schot uitstekend vertaalde toneelstukken van Anton Tsjechof.
Na de grote Russen, Dostojewski, Tolstoi
en Tourgenjef, is de novellenschrijver
Tsjechof, die een generatie later kwam,
wel een der bekendste uit het oude Tsarenrijk. De boven genoemde toneelstukken hebben alle iets duister weemoedigs,
iets van die levensleegte, van dat onbevredigde en hopeloze dat Tsjechof in al
zijn werken eigen is. Als toneelstukken
munten ze uit door een ongewone fijnheid
van opbouw en structuur; ze zijn vol van
nuancering in de karakters der dramatis
personae. Tsjechof is een aristocratisch
auteur, die grove effecten versmaadt en
werkt met fijne en genuanceerde tinten.
Ook als leesstukken voldoen deze spelen
ten volle; het zijn gedramatiseerde novellen. Psychologisch is hier alles volkomen
verantwoord; men beseft al spoedig dat
hier een meester aan het woord is, ook al
zijn de toneeleffecten wellicht wat zwak
en vlak. J. v. Heugten
Bertus AAFJES, De Karavaan. — De
Ceder, J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1953, 63 pp., f 4.90.
Met De Karavaan, zijn nieuwe gedichtenbundel, is Bertus Aafjes een nieuwe
richting ingeslagen en is hij een „moeilijk"
en „duister" poëet geworden. Tot nu toe
was hij een der gemakkelijkst te benaderen en der populairste dichters, vooral
door zijn Voetreis. In De Karavaan vindt
men bijna uitsluitend rijmloze verzen en
de poëtische „hoek van inval" is geheel
anders dan in zijn vroegere bundels, veel
minder traditioneel dichterlijk. Het blijkt
reeds uit de titels der gedichten. Hoe

Aafjes zich verder ontwikkelen zal, is
moeilijk te zeggen. Hij heeft reeds meer
dan één psychisch proces doorgemaakt;
het geloofs- of Godsproces, of hoe men
het noemen wil, is nog altijd in hem werkend. De Aafjes van het berijmde Kerkboek en ook van de Voetreis behoort
echter wel tot het verleden. „Laat nu uw
dienaar gaan in onrust, Heer" (de eerste
regel van het slotvers uit De Karavaan)
bewijst dit wel. J. v. Heugten
Victor E. van VRIESLAND, Spiegel
van de Nederlandse Poëzie door a lle
eeuwen 1900-1940. J. Meulenhoff,
Amsterdam, 1953, 685 pp., f 12.90.
Dit is het tweede der drie delen, waarin Victor van Vriesland de Nederlandse
poëzie samenvat en zijn lezers aanbiedt.
Het eerste deel omvat de periode 11001900, het derde en kortere zal de poëzie
vanaf 1940 bevatten. Van Vriesland is
een kundig beoordelaar en een groot kenner der poëtische litteratuur. In dit deel
ontbreekt wel geen dichter van enige betekenis, die tussen 1900 en 1940 gepubliceerd heeft. Zij die hun voornaamste
werk vóór 1900 schreven staan in het
eerste deel, zoals Boutens, van de Woestijne en Henr. Roland-Holst. Leopold
vindt men in het tweede. Bij dichters als
dezen die vóór en na de eeuwwisseling
schreven, is de keuze onwillekeurig wel
eens moeilijk. In dit deel ontbreken een
groot aantal poëten zowel uit Nederland
als uit Vlaanderen, die tijdens de oorlog
een andere houding dan de verwachte
aannamen. De samensteller wenst hierover niet in discussie te treden en verschilt daarin van mening met zijn uitge-

ver. Het werk werd uitgegeven met steun
van het ministerie van O.K.W. Wie een
goed en uitgebreid overzicht van de Nederlandse poëzie uit Noord en Zuid
wenst te bezitten vindt in deze drie lijvige
antologieën zijn gading. J. v. Heugten
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Dr Maartje DRAAK, Lanceloet en het
hert met de witte voet.
Zwolse
Drukken en Herdrukken, W. E. J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1953, 66
pp., f 1.60.
Voorafgegaan van een uitvoerige inleiding, is het eigenaardige verhaal van de
jonkvrouw die wenst de witte voet te bezitten van een hert door leeuwen bewaakt
en die de vrouw wil worden van de ridder die het „avontuur" volbracht heeft r
in casu Lanceloet —, thans voor iedere
minnaar der middeleeuwse letterkunde
bereikbaar. Met grote zorg en vlijt heeft
Dr Draak nagevorst wat er omtrent de
herkomst van dit verhaal te weten valt.
Een goede uitgave. Joh. Heesterbeek

G 3 jaargang 6, nr 5/6, Mei-Juni 1953.
Over Liefde en Kuisheid, 64 pp.
Het tijdschrift „G 3" is het orgaan
der „Goede Geest-Gemeenschap", de K.
A.-groep in leger en luchtmacht van Nederland. Het is een voorbeeldige uiting
van positief-christelijk bewustzijn in het
hedendaagse leven. Dit speciale nummer
over liefde en kuisheid spreekt op bevrijdende wijze over het sexuele leven in
dienst van de ontmoeting der personen.
Het is ook afzonderlijk te bestellen a
f 0.35 bij de administratie, ,, Sonnehaert",
Woudenbergseweg 21, Zeist.
P. Schoonenberg
Graham GREENE, De Paradox van het
Christendom. Vert. — Foreholte,
Voorhout; 't Groeit, Antwerpen,
1953, 153 pp., f 4.90.
Deze bonte verzameling essay's en opstellen van Graham Greene, die wordt
ingeleid door A. van Duinkerken en besloten door een bijzonder zinrijke beschouwing van Gertrud von le Fort, leest
bijna even boeiend als Greene's romans
en novellen. De auteur verstaat de kunst
van het essay als geen ander. Zijn eerste
zorg --- zo zegt hij zelf ongeveer — is
interessant, boeiend te schrijven. Men
leert uit dit boekje veel over de persoon
en de opvattingen van de Engelse schrijver, vooral uit de twee brieven en het
gesprek in de tweede helft van het werkje. Dit boeiende vergoedt de losse samenhang van het geheel, dat men om het
boekje maar een naam te geven De Paradox van het Christendom benaamd heeft.
Graham Greene schrijft hier over Christelijke beschaving, over de Paus, over
Maria's ten-hemel-opneming en altijd is
het de moeite waard naar hem te luiste-
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ren. Wie zijn romans met belangstelling
las, zal ook dit boekje niet onbevredigd
ter zijde leggen.
J. v. Heugten
Dr K. SPREY, De weg van Hellas. Cultuurgeschiedenis van Oud-Griekenland. Servire, Den Haag, 1953,
2de druk, 215 pp. geïll., f 12.90.
De weg van Hellas bevat een goede,
populaire cultuurgeschiedenis van het
oude Griekenland. De schrijver vermijdt
alle wetenschappelijke apparatuur, maar
uit de tekst blijkt wel dat hij zich uitste
kend op de hoogte heeft gesteld van zijn
stof. Een cultuurgeschiedenis is iets anders dan een gangbare geschiedenis, hoewel deze laatste in een cultuurgeschiedenis verondersteld wordt. Dit boek is een
tweede druk, wat bewijst dat er belangstelling voor het onderwerp bestaat. Wie
min of meer klassiek gevormd of zonder
deze vorming is, kan het nodige leren uit
deze cultuurgeschiedenis. J. v. Heugten
Dr W. van der SLEEN, Tussen Texas
en Pacific. --- Nederland's Boekhuis,
Tilburg, 1953, 264 pp., geb. f 9.90.
Een veelzijdig boek! Dat kan haast
wel niet anders, wanneer iemand begint
te vertellen over een 35000 km-lange
tocht per auto door N. Amerika. Hier
neer te schrijven, waaróver Dr. van der
Sleen het heeft, zou een artikel eisen.
Genoeg te zeggen, dat de problemen,
wetenswaardigheden en wonderen voor
het grijpen liggen en dat de schrijver op
de zijn bekende wijze daarover onderhoudend vertelt. Jammer is het, dat de
enkele kleine kaartjes beslist onvoldoende zijn.
J. Gerver
W. A. BRAASEM en R. NIEUWENHUYS, Volkspoëzie uit Indonesië. —
J. B. Wolters, Groningen-Djakarta,
1952, 312 pp., geb. f 12.90.
Het streven der auteurs om door deze
bundel volkspoëzie een vreemde, exotische wereld voor ons te ontsluiten en er
de algemeen-menselijke waarde uit te laten spreken, verdient voorzeker alle lof.
Dat de samenstellers de reeds bestaande
vertalingen, die tot nu toe in monografieën en tijdschriftartikelen verschenen zijn,
niet zonder meer hebben willen afdrukken, maar hier en daar ook hebben geschaafd en gepolijst, mag men hun niet
verwijten. Helaas zijn vorm en zin van
verschillende stukken dezer volkspoëzie
er door deze „kleine kunstgrepen" niet
altijd op vooruit gegaan. Soms stuit men
op slecht en bijna onverstaanbaar Neder-
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lands; en dat in een bloemlezing, waarvan blijkens de woorden der samenstellers
in de inleiding, de literaire waarde het
beslissend criterium moet zijn. Een enkele
verwijzing naar de „pantun" op blz. 46
moge hier volstaan: „Als jij zo knap bent,
mijn meisje, in 't duiden van woorden ^-Wat houdt het dan in, wat „de liefde"
men noemt?"
Al met al kunnen wij deze bundel
slechts met reserve bij het lezend publiek
aanbevelen. Th. Geldorp
Joh. W. SCHOTMAN, Arcadia en asfalt.
r De Tijdstroom, Lochem, z.j., 151
pp., f 4.50 en f 5.90.
Aan de mensen die de stilte liefhebben en. Arcadië willen vinden, is dit
boekje opgedragen. Een boek rijk aan
humor en ironie, gegroeid uit de tegenstelling, de botsing tussen het leven onder de wijde hemel, in Gods vrije natuur
waar de vogels kwinkeleren en roepen en
de mensen elkander groeten en helpen en
elkander kennen, én de steenmassa die
men stad noemt, waar het jachtende leven onder onafgebroken geraas en lawaai voortijlt. Menige nuttige wenk en
gezonde idee treft de lezer in dit zeer
goed geschreven en door Carel Thole
geestig geïllustreerd werkje aan, dat na-

tuurlijk niet in een grote stad kon noch
mocht verschijnen en geen jaartal draagt.
Maar wat voor zin heeft een jaartal in
Arcadië? En ligt Lochem er niet midden
in? ? Joh. Heesterbeek
Thomas de QUINCEY, Bekentenissen
van een Engelse opium-eter; vertaling: Aart van Vierland. --- Uitg.
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1953,
166 pp., gecart.
Deze uitstekende vertaling, die een
keur bevat uit de klassiek geworden opstellen van de fijnzinnige, dromerige, wijsgerige schrijver De Quincey, begint met
de genoegens en de weeën van het opium.
J. J. C. Marlet, arts
Catholic Digest Omnibus! — W. H. Allen, London, 1953, 440 pp., 17 s 6 d.
Zoals te verwachten valt biedt deze
collectie opstellen, die in de Catholic Digest van de na-oorlogse jaren verschenen
zijn, elk wat wils. Verhaaltjes naast verhandelingen, levensschets naast bekeringsgeschiedenis, humor naast ernst en
al de verscheidenheid in de Kerk vindt
een plaats, en hieronder valt ook het goede en leerzame naast het triviale. Het is
geen belangrijke collectie, wel aardig en
het geld zeker waard. W. Peters

PSYCHOLOGIE, PAEDA GOGIE EN SOCIOLOGIE
Dr L. van GELDER, Ontsporing en cor- Willen VANDERSTEEN, De avonturen
van Judi. De Zondvloed. Het wrerectie, een inleiding tot de schoolDe Fontein, Utrecht,
kende vuur.
psychologie. r Uitg. J. B. Wolters,
1953, f 2.95.
Groningen, Djakarta, 1953, 272 pp.,
ing. f 8.90.
Men kan bezwaren hebben tegen de
Schr. ontwikkelt in deze inleiding een
z.g. stripverhalen, maar met deze negadidactische psychologie met speciale aantieve houding komen we er zeker niet.
dacht voor dyscalculie en dyslexie, en
De jeugd leest ze graag, de uitgevers
grenst de taak van de schoolpsycholoog
brengen ze grif en we hebben al menig
af naast die van de onderwijzer. Een bestripverhaal gelezen, dat beslist ook oplangwekkende studie van een complex
gebied. J. J. C. Marlet, arts voedend werken kan, ofschoon een matig
gebruik van deze vorm gewenst blijft.
Dr André van den EERENBEEMT, MisDe bezwaren tegen het gewone stripsie-actie en missie-problemen, Op- verhaal worden echter pas onoverkomevoedkundige Brochurenreeks num
lijk, wanneer ze gebruikt worden om in
mer 165. Drukkerij van het R.K. een soort sensatie-vorm de bovennatuurJongensweeshuis, Tilburg, 1953, 168 lijke Openbaring aan het kind mee te
pp., f 3.75.
delen. Zelfs wanneer het veel objectiever
gebeurt dan in deze beide strips, dan nog
Hoewel niet direct en uitsluitend van
opvoedkundige aard, maar van veel rui- lijkt ons de strip-vorm een zeer ongewenste.
mere strekking, kan men de verschijning
In deze beide strips worden fantasie en
van deze brochure in de OpvoedkundigeOpenbaring door elkaar gemengd, zonder
Brochure-reeks begrijpen, aangezien voordat ook maar enigszins duidelijk wordt,
al onderwijzers en leraren met de daarin
wat nu tot de Openbaring behoort en wat
vervatte gedachten zullen moeten wer
ken. Van harte aanbevolen. N. Perquin aan de fantasie van de tekenaar ontspro-
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ten is. De weergave van het verhaal van
de zondvloed is wel heel erg primitief. Bij
de huidige stand van de exegese is ze
zelfs min of meer belachelijk. Zo letterlijk
vat geen enkele exegeet het zondvloedverhaal meer op. Het tweede stripverhaal
over de lotgevallen van Abraham is in
dit opzicht beter geslaagd, omdat de
auteur hier met een ander soort geschiedenis te doen heeft, die zich voor een
letterlijke weergave wel leent.
Hoe zeer het ook te prijzen is, dat men
de Openbaring als geschiedenis, en dus
ook als spannende geschiedenis wil weergeven, toch lijkt deze fantasie niet de gezonde spanning te bevorderen. De „heilsbetekenis" van de vertelde verhalen komt
veel te zwak aan het bod, misschien wel
omdat deze strips niet alleen voor katholieke kinderen bedoeld zijn. Meent men
nu werkelijk met een dergelijke weergave
van de Openbaring de jeugd christelijk te
leren denken? Wij voor ons geloven, dat
de kerkelijke goedkeuring aan deze strips
beter onthouden was, ook al zijn ze dan
desnoods nog wel toelaatbaar. W. Bless
Lexikon der Paedagogik. Band I: AbbFertigkeit. --- Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1952, XXIV-pp-1196 col.,
D.M. 50 (inschr.) .
Dit werk steunt op een traditie, hetgeen zowel de bruikbaarheid als de inhoud ten goede is gekomen. Verantwoordelijke uitgevers van deze vierde bewerking zijn: het „Deutsches Institut fur wissenschaftliche Padagogik (Munster) en
het „Institut fi r Vergleichende Erziehungswissenschaft" (Salzburg) . Onder de
talrijke medewerkers vinden we een indrukwekkende reeks vakgeleerden van
het katholieke Duitsland. Geheel in overeenstemming met de aloude christelijke
opvatting der opvoedkunde berust het
werk op een stevige philosofische en theologische grondslag, waardoor aan de
technische zijde der opvoedkunde haar
dressuurkarakter zij het dan ook nog

een geestesdressuur r wordt ontnomen.
Verwante artikelen worden door éénzelfde verantwoordelijke bewerker verzorgd;
doorlopend wordt verwezen naar aanverwante of systematische artikelen, zodat
een maximum van eenheid bereikt wordt.
Bij het behandelen van een of ander trefwoord gaat men telkens uit van een definitie, die alhoewel zakelijk beknopt,
meestal ver boven het gewone genre der
gelegenheidsdefinities uitstijgt. De zakelijke en historische gedeelten zijn als het
ware in het systematische gedeelte inge-
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bouwd, zodat we deze encyclopedie wel
een alfabetisch handboek mogen noemen.
Ook van philosofische en theologische
elementen, zoals „Eschatologie", wordt
de opvoedkundige waarde besproken. De
systematische artikelen zijn nooit te lang,
maar in een kernachtige klare uiteenzetting vindt men telkens een ernstige critische analyse. Een alfabetisch zaakregister
verhoogt de bruikbaarheid in niet geringe
mate. A. Knockaert
Dr J. M. van SUSANTE, De instructieconferentie. — H. Nelissen, Bilthoven, 1953, 142 pp., f 6.50 en f 7.90.
In het moderne bedrijfsleven is „het
gebruik van de discussie-methode voor
instructieve doeleinden" een belangrijke
aanwinst in de middelen der tussenmenselijke communicatie. Daardoor heeft zij
betekenis én uit een oogpunt van productiviteit én uit een oogpunt van bedrijfsvrede. De schr. onderzoekt hier conscientieus, of de methode sociaal-psychologisch
verantwoord en vruchtbaar is. In het algemeen wordt deze vraag bevestigend
beantwoord uit een kritische literatuurbespreking en aan de hand van wetenschappelijke ervaringen. Het boek bevat
dan ook zowel uitvoerige theoretische
beschouwingen als enkele practische
richtlijnen voor en zelfs een verslag over
het verloop van een instructie-conferentie.
J. v. d. Ven
Karl BEDNARIK, Der junge Arbeiter
von heute ein neuer Typ. G.
Kilpper-Verlag, Stuttgart, 1953, 159
pp., D.M. 4,50.
In dit temperamentvol en eerlijk essay
heeft de auteur een even gewaagd als

vruchtbaar plan tot een goed einde gebracht. De titel is ietwat te ruim daar
Bednarik zijn observatiemateriaal hoofd
zakelijk aan het socialistisch beïnvloedde
arbeidersmilieu van Wenen ontleent. Dit
belet evenwel niet dat, afgezien van enkele specifiek „Weepse" trekken, het door
Bednarik getekende type natuurlijk
slechts als type! --- ook op andere sterk
geïndustrialiseerde streken van toepassing
is. Dit geldt voor de beschrijving van de
uiterlijke gedragingen van de moderne
arbeidersjeugd (mode, cinema, drank,
dans, sport) en meer nog voor het verklaren en het begrijpen van die schijnbaar
inhoudloze en niet te systematiseren aspecten.
Bednarik stelt de gehele ontwikkeling
der arbeidersjeugd onder het teken „Befreiung zur Anarchie". Bevrijding uit het
psychologisch gestructureerde familiele-
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ven en de ideologisch georiënteerde (in
casu: socialistische) jeugdbeweging tot de
anarchie van de familie-kostganger en de
oppervlakkige groepering rondom cinema,
sport en dans; vervanging van het eigenlijke arbeidsethos en de innerlijke binding
aan de arbeid als taak, door de rationalistische loonpsychologie als basis van
een nooit te bevredigen „levenslust"; verlies van het verantwoordelijkheidsgevoel
voor een op te bouwen solidaristische (in
casu: socialistische) gemeenschap door de
niet te verantwoorden eisen aan de staat
als verzekeringsinstituut. In het afsluitend
hoofdstuk probeert Bednarik deze „Abset
zung von den heute iiblichen gesellschaftsimmanenten Moralformen (149) ", die
haar eindpunt heeft gevonden in het „Engagement am Nullpunkt", toch ook als
een positieve mogelijkheid te zien. Niet
overal kan men hier de schrijver volgen.
De raadgevingen herinneren sterk aan
Jiingers Waldgánger, wat niet betekent
dat ze niet te behartigen zijn door alwie

in contact komt met de moderne arbeidersjeugd. Warm aanbevolen! J. De Mey
Allan FLANDERS, Trade Unions (Hutchinsons University Library. Politics). Hutchinson House, Londen,
1952, VIII-172 pp., sh. 8/6-.
A. Flanders geeft in dit prettig boekje
een kort en leerrijk overzicht van de Engelse syndicale organisaties, hun activiteit en hun problematiek. Wat ons geboden wordt over: „democratie in het syndicaat, collectieve overeenkomsten, industriële democratie, syndicaat en genationa
liseerde bedrijven, politieke verbindingen
en implicaties" heeft niet alleen voor Engeland betekenis. In de steeds nuchtere en
zakelijke toon hoort men de echte sympathie voor het syndicale streven, maar
ook de vrees voor niet denkbeeldige onjuiste ontwikkelingen. Wie zich voor het
syndicaal leven in Engeland interesseert
heeft aan A. Flanders een ideale gids.
J. de Mey

GESCHIEDENIS
Grosser Historischer Weltatlas herausgeg. vom Bayerischen SchulbuchVerlag. Kartenwerk. I. Teil: Vorgeschichte und Altertum. 24 x 34 cm.,
VIII--50 kaartenblz., 15 p. register.
Erláuterungen. I. Teil: Vorge-

schichte und Altertum door H.
BENGTSON en VI. MILOJCIC. 24
x 34 cm., 124 kol. — Bayerischer
Schulbuch-Verlag, München, 1953,
gekart. DM. 6.50 en DM. 4.80.
Eindelijk beschikken wij over een historische atlas die aan hoge wetenschappelijke eisen voldoet, de hele wereld behandelt en voor een zeer matige prijs te
koop is. Het werk zal verschijnen in drie
delen kaarten, die later kunnen ingebonden worden, en in drie delen uitvoerige
verklaringen van de kaarten, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Het eerste deel
behandelt de voorgeschiedenis en de
klassieke Oudheid. Het tweede deel zal
de Middeleeuwen en de niet-Europese
geschiedenis van het begin tot omstreeks
1500 behandelen, en het derde deel de
nieuwe en de nieuwste geschiedenis.
De eerste tabel in kleuren brengt de
voorgeschiedenis van de aarde en van
planten en dieren van ong. 2.000.000.000
tot ong. 600.000 vóór Christus in beeld,
een tweede tabel de voorgeschiedenis
van ong. 600.000 tot 3.500 v. Chr. en
een derde uitslaande tabel de geschiedenis van 6.000 v. Chr. tot aan het begin

onzer tijdrekening. Op deze eerste orientatie volgen dan 46 bladzijden kaarten
meestal twee, soms slechts één per bladzijde. De kaarten van Griekenland omstr.
300 v. Chr. en van Italië in Augustus'
tijd beslaan twee bladzijden. Ook ver-

scheidene stadsplannen zijn opgenomen.
Het full-page-plan van het Oude Rome
is op een doorschijnend dekblad gedrukt,
onder hetwelk men het plan van Rome
in 1950 op een gewone bladzijde ontwaart. Hetzelfde originele en uiterst
practische procédé is gebruikt voor de
invoergoederen en de uitvoerproducten
van het Romeinse Keizerrijk. De kleuren zijn stemmig en toch evocatief gebruikt. Het uitvoerige register achteraan
en vooral het deel verklaringen verhogen
de bruikbaarheid ten zeerste.

Natuurlijk is ook dit werk niet volmaakt. Zo zijn de spaarzame gegevens
over de Lage Landen tot omstr. 600 na
Chr, niet voldoende of niet accuraat genoeg op de kaarten verwerkt. Wij hopen dat in de twee volgende delen meer
aandacht zal besteed worden aan wat
Pirenne noemde „la plaque tournante de
l'Europe".
Deze nieuwe historische wereldatlas
zal ongetwijfeld zijn weg vinden naar
alle historici en alle leeszalen. Hij verdient het ten volle.
M. Dierickx
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ROMANS
Heinrich B O LL, Eng is de Poort.
Allert de Lange, Amsterdam, 1953, 215
pp., f 7.90.
Michel van der Plas vertaalde de roman van Heinrich Boll, „Und sagte kein
einziges Wort" en veranderde de titel in
„Eng is de Poort". De schrijver laat om
de beurt een man en zijn vrouw verslag
uitbrengen over hetgeen pas gebeurd is
en dit pasgebeurde omvat een weekend.
Man en vrouw wonen met drie kinderen
in één kamer en wegens de onmogelijkheid van dit verblijven in één ruimte
heeft de man zijn woning verlaten en
zwerft zo wat rond. Beiden houden van
elkaar en zijn elkaar trouw, maar de wo
ningellende en wat daaruit volgt dreigt
het huwelijk te ontwrichten. Boll heeft
over deze povere mensen een ontroerend
verhaal geschreven, een verhaal over
gewone, alledaagse dingen, maar het geheel staat doorstraald van zulk een innige menselijkheid, van zulk een warme
religioziteit, dat het boeit tot het einde.
Ten slotte keert de man weer tot zijn
vrouw terug. De spotzieke Keulenaar,
die Boll is, is niet altijd lieftallig in zijn
uitlatingen over de geestelijkheid. Maar
het boek is geschreven met de liefde en
deelname in het lot der armen van de
Samaritaan.
J. v. Heugten
Robert RAYNOLDS, De Zonda ar en
Ambrosius.
Elsevier, Amsterdam,
Brussel, 1953, 559 pp.
Deze Americaanse roman, door Henriëtte van Eijk vernederlandst, speelt
zich af tijdens een diepe vervalperiode
van het Romeinse rijk, omstreeks het jaar
400 namelijk. Een jonge hoveling aan
het hof van keizer Theodosius, later van
Honorius, schrijft in de ik-vorm zijn
autobiografie. De hoveling, van huis uit
heiden, wordt Christen, zelfs priester en
bisschop, maar in zijn hart is hij eigenlijk
protestant, wat in 400 een beetje vreemd
aandoet. Hij zoekt geen kerk, geen gemeenschap, doch een persoonlijke Christuservaring. Het boek is rauw, zoals heel
die periode was, en is geen kostschoollectuur. De historische achtergrond, Milaan, Ravenna, Rome, zoals de politieke
centra in die jaren heetten, is boeiend
beschreven. Sint Ambrosius is de stralende figuur uit het boek, minder Sint
Augustinus, die hij geen volledig recht
doet. Het is een werk van betekenis, dat
echter critisch dient gelezen te worden.
J. v. Heugten

Stefan ANDRES, Bruiloft der Vijanden.
Uit het Duits vert.
De Fontein,
Utrecht; Sheed & Ward, Antwerpen,
1953, 288 pp., f 8.90.
De katholieke romanschrijver Stefan
Andres heeft na de oorlog enige opvallend sterke romans en novellen gepubliceerd. Onder het Hitler-regime moest hij
Duitsland verlaten en heeft hij in Italië
gewoond. Bruiloft der Vijan den verscheen
een jaar geleden en won een romanprijs.
Het boek behandelt de liefde van een
Frans officier uit het bezettingsleger '--het verhaal speelt zich af na de eerste
wereldoorlog -- voor een Duits meisje ,
welks vader bedenkelijke betrekkingen
onderhouden heeft met de intussen gestorven vrouw van de officier. De vader
was namelijk verbonden aan de contraspionage-dienst in het Duitse leger tijdens
de oorlog. De moeilijkheden die uit deze
situatie voortvloeien, vormen de inhoud
van de roman. Andres werkt dit gegeven
uit met grote menskundigheid en tevens
zo, dat het als een symbool wordt van de
verzoening der twee volken. In de broer
van het Duitse meisje komt het beginnende Nationaal-socialisme tot uitdrukking.
De auteur treedt in zijn opvatting van
zonde en schuld in het voetspoor van
Mauriac, Bernanos en Graham Greene en
is niet hun mindere.
J. v. Heugten
Carel SWINKELS, Floris en de Mimemannen
Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1953, 72 pp., f 2.50.
Een bundeltje verhalen, waaraan een
soort inleiding vooraf gaan die meer doet
verwachten dan de lezer ontvangt. Goed
geschreven laten deze korte vertelsels
zich vlot lezen. Bijster interessant zijn de
meesten niet; de Zee, de Wandelaar en
Dr Bol lijken mij de best geslaagde.
Joh. Heesterbeek
Beatrix BECK, Léon Morin. Priester.
Vert. van J. Meyknecht-Grossouw.
Sheed and Ward, Antwerpen;
Helmond, Helmond, 1953, 192 pp.,
f 6.90.
Weder een priesterroman; het genre
schijnt zeer aan te trekken. De hier optredende is een rechtlijnige, ongecompliceer
de figuur; een die zonder aanzien des
persoons recht op zijn doel afgaat. De
tegenspeelster
als dit woord hier gebruikt kan worden
is een jonge weduwe, van huis uit katholiek doch volslagen ongelovig geworden. Hoe Morin op
deze vrouw langzamerhand vat krijgt en
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ken kan aan „een heel jong katje ....".
Mild geschreven, zonder veel diepte,
maar toch echt en fris, gekruid met rustige, droge humor, en tenslotte veel menselijkheid. Godsdienstloos, maar zonder
haat; in de grond amoreel, maar zonder
het minste behagen in het immorele. „Alles rustig nemen zoals het komt", is tenslotte het hoofdthema. P. Fransen
Emiel Van HEMELDONCK, Soet Antwerpen, adieu .... (Berk en Brem
reeks, 15) . Lannoo, Tielt, 1953,
374 pp., ing. Fr. 100, geb. Fr. 128.
Antwerpen in de eerste helft van de
XVIe eeuw. De dag waarop het lijk van
haar man uit de Schelde wordt opgehaald, begint voor Vrouwe van Rythoven de strijd om het bestaan van de grote firma, die haar naam draagt. Alles
wordt beproefd: versteviging van bestaande accoorden, uitbreiding van handelsbetrekkingen naar Noord en Zuid,
zoeken naar nieuwe bronnen in de Levant en de Nieuwe Wereld. Alles wordt
geofferd: het huwelijksgeluk van haar
kinderen, de priesterroeping van haar
zoon, de herinnering aan haar overleden
echtgenoot. Vrouwe van Rythoven zegeviert: in enkele jaren stijgt de firma tot
een voorheen nooit gekende hoogte van
macht en rijkdom.
Doch slechts voor korte tijd. Politieke
drijverijen en nieuwe religieuze ideeën
veroorzaken gisting en beroering. Hageprekers en beeldstormers ondermijnen en
verwoesten een eeuwenlange traditie. De
vereende vijanden van de firma zien
daarin het middel om haar ten val te
brengen. Ze slagen in hun opzet: onder
beschuldiging de nieuwe leer te begunstigen, slaat Vrouwe van Rythoven de
weg in van de ballingschap. Soet Antwerpen, Adieu.
Deze kloeke historische roman behoort
tot het beste van wat Van Hemeldonck
reeds schreef. Nochtans, zoals gewoonlijk bij deze schrijver, verliest ook dit
werk aan diepgang wat het wint aan
breedte van opzet. De trage loop van
het gebeuren in de eerste helft van het
boek noopt tot herhaling van dezelfde
bouwprocede's. Naast de figuur van
Vrouwe van Rythoven, wier complexiteit bijwijlen aan de schrijver schijnt te

ontsnappen, blijven de overige karakters
eerder schematisch.
P. Van Roy
N. MONSARRAT, La mer cruelle. Roman traduit de l'anglais par Hélène
Claireau. — Plon, Parijs, 1953, 418
pp.
In deze roman verhaalt de schrijver,
zelf een zeeman, het epos van de strijd
tussen de Royal Navy en de Duitse LIboten. Hij beschrijft de avonturen --- uitwendige en meer nog inwendige van
een bemanning die de harde leerschool
van de zeeoorlog doormaakt aan boord
van een geïmproviseerd korvet bestemd
voor het escorteren van transportschepen. Het is een verhaal van harde strijd,
zenuwslopende inspanning, overwinning
en nederlagen.
Elk dezer mannen reageert op zijn eigen wijze, bepaald door verleden en temperament. Dit samentreffen van uiterlijke
actie en psychologische reactie, culmineert in de onvergetelijke passage waar
de torpedering van het eerste korvetschip
wordt verhaald.
Eerlijk en oprecht boek dat ons, zonder
effectzoekerij, in contact brengt met de
eenvoud van ware grootheid.
L. Croegaert

Prisma boeken
Charles DICKENS, Schetsen van

BozIILF en PETROW, De Twaalf stoelen.
Robert STEVENSON, Schateiland.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1953, f 1.25 per deel.
Charles Dickens spreekt voor zich zelf
en is het lezen overwaard.
Het verhaal van Ilf en Petrow, De
T waar stoelen, uit het Russisch vertaald
door S. van Praag is een ongeëvenaarde
humoristische roman, vol fantasie en belachelijke situaties. Een domme vrouw die
haar diamanten in een stoelzitting verbergt. Bij haar dood zijn er 12 dezelfde
stoelen die ongeveer over heel Rusland
verspreid zijn. Eén ervan verbergt het
kapitaal. De jacht op de stoelen zal dan
ook iedereen boeien.
Robert Stevenson's Schateiland is een
zeeroversroman vol avontuur en romantiek. Gaarne aanbevolen. M. Smit

VARIA
Prof. Mr L. G. A. SCHLICHTING,
Rechts en links.
N.V. Dekker en
van de Vegt, Nijmegen-Utrecht,
1953, 20 pp., f f 1.50.

Interessante brochure (oorspronkelijk
inaugurale rede van de Nijmeegse hoogleraar voor de wetenschap der politiek)
over de tot sleur geworden politieke indeling in ,,rechts" en „links".
J. v. d. V.

De boeken aangekondigd en besproken in dit
tijdschrift zijn te bestellen bij:
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A. J. M. van der Waart
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1953, 44 pp., Fr. 85.
BERNHART, Joseph, De drievoudige Kroon. --J De Fontein, Utrecht, 1953, 367 pp.,
f 12.90.
BOXTEL, Dr J. J. P. van, Herstel der liefde in de sociale wijsbegeerte. -- N.V.
Dekker en Van de Vegt, Nijmegen, 1953, 20 pp., f 1.25.
CALON, Prof. Dr P., De jongen. -- De Toorts, Heemstede, 1953, 186 pp., f 6.45.
CHAMPDOR, A., Les ruines de Palmyre. 4e éd. (Les Hauts Lieux de l'Histoire, nr
3) . --- A. Guillot, Parijs, 1953, 173 pp., 206 photogr. waarvan 8 gekl. en 1 K.
DANTEC, Francois, Christelijk Huwelijksleven.
De Fontein, Utrecht, Sheed and
Ward, Antwerpen, 1953, 214 pp., f 6.90.
DAWSON, Chr., Europa. Wezen en roeping (Nieuwe Aarde) . -- Desclée de Brouwer, Brugge, 1953, 223 pp., Fr. 75, geb. Fr. 90.
Deutschland Jahrbuch 1953, herausg. von Dr Kl. MEHNERT and Dr H. SCHULTE.

Rheinisch-Westf lisches Verlags-Kontor, Essen, 1953, 688 pp., geb. D.M. 48.
DEVOS, j. M., Een week vacantie, ill. van Josette Boland. — Desclée de Brouwer,
Brugge, 1953, 37 pp. album-form., rijk geïll.. Fr. 75.
^
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LICHTTEGELS
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40 jaren ondervinding
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Alleenvertegenwoordigers der

«VERRERIES NOUYELLES WÅ1GREMOI T
voor BELGIË en HOLLAND

DRAAK, Dr Maartje. Lanceloet en het hert met de witte voet. --- W. E. j. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1953, 66 pp., f 1.60.
GALOT, J., S.J., Le Coeur du Christ (Museum Lessianum. Sect. Asc. et Myst., nr
47) . — Desclée de Brouwer, Brugge, 1953, 265 pp., Fr. 78.
GEYSEN, F., Elias. Profiel van een Bijbelse reus (Davidsfonds- Keurreeks, nr 53) . —
Leuven, 1953, 229 pp., ing. Fr. 60, geb. Fr. 88 (leden Fr. 30 en 44) .
GREENE, Graham, De Paradox van het Christendom. — Foreholte, Voorhout, 't
Groeit, Antwerpen, 1953, 153 pp., f 4.90.
GREENE, Graham, De kleine trein, naverteld door Lia Timmermans, ill. van Dorothy Craigie. Desclée de Brouwer, Brugge, 1953, 50 pp., album-form., rijk
geïll., Fr. 60.
GRENET, Paul, Le Thomisme (Que Sais-je, nr 587) . -- Presses Universitaires,
Parijs, 1953, 126 pp.
Grosse (Der) Bilderkreis, 2: KOLLWITZ, J., Mosaiken; 3: GRAEF, H., Wunder des
Lichts. --- Verder--Verlag, Freiburg, 1953, 16 en 48 pp., 16 vijfkl. en 16 vierkl.
pl., geb. D.M. 7.80 (ieder) .

Door

een ieder
met een

goede smaak
wordt

geprefereerd

011312 eaCC
O ).2Q/2Qfl,
^

ehGe e#a9e/

,

SudhQt WQthQn imOFadQ
alom in ruime sortering voorradig.

Voor speciale condities bij leveringen aan scholen, kloosters,

instellingen, zich rechtstreeks wenden tot

BENSDORP N.V. BUSSUM
GUERANGER, Dom Prosper, Het Liturgisch Jaar. D1 I. — N.V. Gooi en Sticht,
Hilversum, 1952, 685 pp., f 15.90.
GUYOT de MISHAEGEN, G., Histoire de Belgique (Histoire de la Civilisation sous
Wesmael-Charlier, Namen, 1953,
la dir. de E. LOUSSE et I. ROLAND.
XX-2666 pp., 20 pl., 14 krtn.
HERK, K., Weltanschauliche Streifziige. — Antwerpen, Haringrodestraat, 66, 1952,
85 pp.
HORATIUS, Veertig Oden, vert. door R. Langie en R. De Pauw (Klassieke vert., nr
21) .
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1953, 72 pp., Fr. 25.
HUC, E. R., Dwars door Mongolië. — De Koepel, Nijmegen, Antwerpen, 1953,
269 pp.
L. C. G. Malmberg, Den
HIJMAN, M., S.j., Wie zegt gij, dat ik ben? 1 ste deel.
Bosch, 1953, 89 pp., .f 1.95.
IBERT, J.-Cl., Antoine de Saint-Exupéry, suivi de la Lettre au Général X. -- Edit.
Universitaires, Parijs-Brussel, 1953, 125 pp., Fr. 36.

MICTLM N.u.
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
iNGHELRAM, D., Om U treur ik Jonathan (Stroomlijnen) . --- Desclée de Brouwer.
Brugge, 1953, 146 pp., ing. Fr. 39, geb. Fr. 55.
JONG, Dominicus de, O.C.R., De oorspronkelijke eremietenregel van de Achelse
Kluis. — Achelse Kluis, Borkel en Schaft.
JOURNET, Ch., Primauté de Pierre. -- Alsatia, Parijs, 1953, 154 pp., Fr. Fr. 450.
Jubileumboek. Prof. Dr J. van Mierlo S.J. en de proloog van de Reinaert. -- W. E. J
Tjeenk Willink, Zwolle, 1953, 208 pp., f 12.50.
KARRER, Otto, Vrouwenadel en vrouwenleed (Pretiosas Margaritas, 4). — St Pie ters-abdij, Steenbrugge; Desclée de Brouwer, Brugge, 1953, 210 pp., Fr. 75.
Kleine getijden der schoonheid, 1: HERRMANN, H., De bekoorlijkheid, vert. B. Verhoeven; 2: HERRMANN, H., Het leven van Maria; 3: BRUNS, U., Thuis; 4:
SCHNEIDER, R., Sint Franciscus. -- Desclée de Brouwer, Brugge-Bussum,
1953, 22 pp., 26 afb. waarvan 3 gekl., Fr. 42 (ieder) .
LAGARDE, A. en MICHARD, L., XVIe siècle. Les grands auteurs francais du programme (Coll. Textes et Littérature, 2) .
Bordas, Parijs, 1952, 256 pp.
LAVALLEYE, J., Collections d'Espagne, I (Les Primitifs Flamands, 2: Répertoire
De Sikkel, Antdes Peintures Flamandes des quinzième et seizième siècles) .
werpen, 1953, 44 pp., 48 pl., ing. Fr. 180, geb. Fr. 220.
LEEMAN, Cor Ria, De staart van Satan (Uilenspiegel) . ---- Desclée de Brouwer,
Brugge, 1953, 171 pp., geïll.
LEON-DUFOUR, X., S.T., Saint Francois Xavier. — La Colombe, Parijs, 1953, 279
pp., Fr. Fr. 750.
LIER, Dr A. H. H. van, Mijnen en mensen in Spanje. --- Dekker en van de Vegt,
Nijmegen, 1953, 392 pp., f 16.50.
LIVIUS, De Oorlog tegen Hannibal (Boek XXII) , 2: Van de Po-vlakte tot Cannae,
vert. door A. Geerebaert, S.J. 6de dr. (Klassieke Vert., 24) . — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1953, 100 pp., Fr. 35.
LUETZELER, H., Fiiihrer zur Kunst. 6. Aufl.; Die Kunst der Vinker. 3. Aufl.; Vom
Sinn der Bauformen.. 3. Aufl. — Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1950-53, 324-438
en 304 pp., 188-353 en 376 Afb., 4 pl. en 4 gekl. pl., geb. D.M. 22,50, 18 en 34,50.
Kosmos, Amsterdam, 1953, 288 pp., 140 B. Fr.
MENS, Jan, Elisabeth.
—
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naar keuze en maat

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

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 baksteenvloeren.

S.V.K. Geribde holle Blok - en Pluimstenen voor lichte scheidingsmuren.
S.V.K. Gevelstenen in verschillende kleuren en afmetingen, en in ruime sortering.
S.V.K. Ceramvloeren in een rijke keus: 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

Inrichtingen.

MIRGELER, A., Geschichte Europas. --- Herder- Verlag, Freiburg, 1953, XII-468 pp.,
11 k., geb. D.M. 24,80.
Modern gebedenboek voor Meisjes. --- De Fontein, Utrecht, 1953, 2,de druk, 514 pp.,
f 5.90 tot f 17.50.
M
V NNICH, Dr C. W., Pelgrimage. -- Moussault's Uitg., Amsterdam, 1953, 175 pp.
NIEDERMEYER, Prof. Dr Albert, Compendium der Pastoral Medizin.
Herder,
Wien, 1953, 526 pp., S. 95.
G. F. Callenbach, Nijkerk,
NIFTRIK, Dr G. C. van, De boodschap van Sartre.
1953, 189 pp., f 8.90.
Artemis- Verlag, Zurich, 1953, 424 pp.,
NIGG, W., Vom Geheimnis der Mónche.
Zw. Fr. 25, 80, D.M. 24, 80.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
NOLTHENIUS, Helene, Addio Grimaldi.
1953, 135 pp., f 4.90.
PALS, J. en HUYSMANS, A., Kinderlectuur en kinderbibliotheken (Opvoedkundige
Christelijk Onderwijzersverbond, Brussel, 1953, 140 pp.
Bróchurenreeks, 51) .
PéGUY, Charles, Quelques poèmes. -- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953,
47 pp.
PHILIPON, M., O.P., La doctrine spirituelle de Dom Marmion. --- Desclée de Brouwer, Brugge, 1953, 316 pp., Fr. 78.
PIEPER, J., La fin des temps, trad. C. Champollion (Textes et Etudes Philosophiques) . r Desclée de Brouwer, Brugge- Parijs, 1953, 204 pp., Fr. 60.
H. Gianotten, Tilburg,
PLATTEL, Dr M. G., O.P., Sociologie en Sociale ethica.
1953.
J. M. Meulenhoff, AmPOS, Prof. Dr H. J., Het goede, het schone en het verzet.
sterdam, 1953, 13 pp._, f 0.95.
PREVOST, - J.-L., Le Prêtre, ce héros de roman. D'Atala aux Thibault (Présence du
Catholicisme) -- Téqui, Parijs, 1953, 124 pp., Fr. Fr. 360.
Prisma boeken
Cameron HAWLEY.
De man aan de top. -- 283 pp.
FITZROY_ MACLEAN.
Vlucht in het avontuur. -- 283 pp.
251 pp.
Fantastische Vertellingen.
Edgar Allan .POE.
250 pp.
W. H. MURRAY. - De verovering van Mount Everest.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, f 1.25.
—

.

-

—

PORTO

RAM I REZ
Huis

ALPHONSE

DE FIJNSTE
SIMKENS N.V.

BORGERHOUT - ANTWERPEN

Stock, Parijs, 1953, 316 pp.,
QUEFFELEC, H., Celui qui cherchait le soleil.
Fr. Fr. 510.
RAEDEMAEKER, F. De, De philosophie der Voorsokratici. — Standaard Boekhandel, Antwerpen, Amsterdam, 1953, 432 pp.
RAYMOND, M., O.C.S.O., Gelijk spel, van Texascowboy tot Trappist. — De Koepel, Nijmegen, Antwerpen, 1953, 157 pp.
REY- HERMIE, P. A., Orientations pédagogiques ( Coll. Notre Monde, 10) . — Téqui.
Parijs, 1953, 143 pp., Fr. Fr. 3S0.
RISPENS, J. A., Ora pro nobis. --- J. H. Kok, Kampen, 1953, 94 pp., f 2.70.
SCHEEBEN, M. J., La Were virginale du Sauveur, trad. A. Kerkvoorde. --- Desclée
de Brouwer, Brugge, 1953, 220 pp., Fr. 66.
SCHLICHTING, Mr L. G. A., Rechts en links. -- Dekker en van de Vegt, Nijmegen,
1953, 20 pp., f 1.50.
Edit. du Seuil, Parijs,
SIMON, Pierre-Henri, Les hommel ne veulent pas mourir.
1953, 253 pp.
Servirc, Den Haag, 1953, 2de druk,
SPREY, Dr H. K., De weg van Hellas.
f 12.90.

DOUWE EGB ERTS
Geurige Porto-Rico Pijptabak

DE WITTE OS

de pijptabak voor de verwende roker!

STREURMAN, G. H.. Inleiding tot het denken van Goethe. -- Born, Assen, 1953,
54 pp., f 1.45.
SWINKELS, Carel, Floris en de Muzemannen. -- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, 72 pp., f 2.50.
TROUNCER, Margaret, Margareta, de roman van een non. --- Foreholte, Voorhout;
't Groeit, Antwerpen, 1953, 233 pp., f 8.90.
TSJECHOF, Anton, Oom Waanja, de drie Zusters en de Kersenbongerd. -- Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, 174 pp., f 6.90.
VERBEKE, Nelly, Détresse des filles de joie. — Edit. Universitairc Parijs --Brussel.
1953, 178 pp., Fr. 66.
Verbum Sarum
-

IV. James M. GILLIS, C.S.P., Geestelijk onrust.
V, Ed. BENARD, Het Eeuwigdurend rijk.
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FM.
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vanaf f 165,—
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compleet ..
BRAUN Scheerapparaten
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Luxe ff 67,50
67,50
Scheerapparatentype
typenormaal/
normaal 39,75
f 39,75 type
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- bereik van
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met 3
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—
16000
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/109,16000
Hz . . f 109,
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BAND EN
GELOSO draadrecorder
785,draadrecorder geheel
geheelcompl.
compl. met
met 11 uur
uur spoel
spoelen
enmicrofoon
microfoon ff 785,
—
W.c:BSTER
speelduur /945,bandrecorder dubbelspoor
dubbelspooropname
opnametot
tot 22 uur
uur speelduur
f 945,—
WcBSTER bandrecorder
.
.
.
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en trafo
trafo
tt 85,
85,bijpassende microfoon
microfoon en
.
—
HANDY
met ingebouwde
ingebouwde voorversterker
voorversterker
HANDY SOUND bandrecorder
bandrecorder met
te
gebruiken in combinatie
combinatie met
met een
eenradio-ontvanger
radio-ontvanger of
ol -versterker
-versterker f/298.te gebruiken
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-

Van
bovenstaande recorders
voor opname
opname en
en
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recorderswelke
welkebij
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geschikt zijn
zijn voor
weergaven
van muziek,
muziek, studie,
studie,verslagen
verslagen vair
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medische operaties
operaties enz.,
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meerdere gegevens
gegevens op
op aanvrage.
aanvrage.
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in binnenbinnen- en
en buitenland
buitenland
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iedereen.
naar een
een veilige toekomst
Daarom
sluit iedereen
iedereen zijn
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Daarom sluit
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A.B.B.
ASSURANTIE
DE BELGISCHE
BELGISCHE BOERENBOND
BOERENBOND
ASSURANTIE VAN
VAN DE
24,
LEUVEN
24, MMINDERBROEDERSSTRAAT,
I N D E R B R O E D E R SSTRAAT, LEUVEN
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fegen brand.
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VI. James M. GILLIS, C.S.P., Bidden.
Gooi en Sticht, Hilversum, 1953, f 2.85 per deel.
Virgo Sacrata. Negen preken over Maria als 0. L. Vr. Onbevlekte Ontvangenis. —
Gooi en Sticht, Hilversum, 1953, 68 pp., f 2.25.
VISSER, Ds P., Het geloof der Vaderen. — J. H. Kok, Kampen, 1953, 254 pp.,
f 3.75 en f 4.95.
VUYK, Dr Rita, Plaatjes. — H. E. Stenfert Kroese, Leiden, 1953, 117 pp., f 8.90.
Wie is dat in Vlaanderen? Biographisch Lexicon. — Elsevier, Brussel-Amsterdam,
1953, 284 pp., Fr. 250.
WILHELM, R. en C. G. JUNG, Het geheim van de gouden bloem. — L. J. Veen,
Amsterdam, 158 pp., f 10.90.
WIENER, Norbert, Cybernétique et société, trad. de l'anglais. — Edit. des DeusRives, Parijs, z.j., 296 pp., Fr. Fr, 650.
WIJNANTS, W., Karel en Elegast; Rozlant (Goudvinkenreeks).
Desclée de
Brouwer, Brugge, 1953, 44 en 50 pp., geïll., Fr. 15 en 27,50.
ZONDERLAND, Daan, De kok van Mariënbad, — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, 85 pp., f 2.90.
ZUIDEMA, Dr S. U. e.a., Denkers van deze tijd. — T. Wever, Franeker, 1953, 328
pp., f 12.
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Internat. Expediteurs
Cargadoors
Emballeurs
Passage-agenten
verzorgen met succes, alle

Douane-formaliteiten
Internationale Transporten
Verschepingen
Verpakkingen
Transportverzekeringen
SPECIALE AFDELING VOOR EMIGRATIEVERKEER
Amsterdam, Singel 372, Telefoon 38481 (5 lijnen)
Rotterdam, Heemraadssingel 166, Tel. 33992, 52361
Roosendaal, Stationsgebouw, Telefoon 4898
Tilburg, Bredaseweg 110, Telefoon 25512
Venlo, Roermondsestraat 53, Telefoon 3164

VOOR ALLE INLICHTINGEN

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

STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

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

Begin 1954 met genoegen.

HAVAS - EXPRINTER
gespecialiseerd op internationaal toerisme, heeft
de eer U aan te bieden
Enige mooie reizen onder deskundige leiding en
boottochten naar zonnelanden.
Vraagt gratis inlichtingen
Brussel : 15, Bd. Adolphe Max et Succ.
Antwerpen —Charleroi — Gent — Luik
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ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V. gesticht in 18 81 - H. R. van Antwerpen Nr 116 3
Private onderneming beheerd door het Koninklijk Besluit van 15 Decerr ber 1934

Maatschappelijk Fonds

Fr. 165.585.136,20

Beheerde Kapitalen : meer dan twee milliard frank
BRUSSEL
Regentlaan, 44

ANTWERPEN
Meir, 24 - Huidevettersstraat, 33

LUIK
Bd. d'Avroy, 40

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

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
bevraagt ze bij

Trejileries
Leon Bekaert P. V. B. A.
ZWEVEGEM

Sedert 1870 legt de

Firma M. H. Lummerzheim & Co
—

107, Zeeschipstraat, Gent —

asfalt daken met volledige dichtheidswaarborg.
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PEDICURE·INRICHTING
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eenzame posten om gratls--touendlng van

K.C.T. STREVEN.
Onze middelen zIJn bel aas uItgeput.

*'

Stort Uw bijdrage:

Voor Nederland: op giro 128352 t.n.v. K.C,T, Streven, Amsterdam
Voor Belllli!:

op Posteb. Streven K,c'T" 884,67 Leuven

In belde gevallen met de omschriJving: Mlsslefonda.

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS

N.V.

20B, DEURNESTRAAT. MORTSEL.ANTWERPEN
Tel. 49.99.30 (3 II/nen)

*
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Schoolbanken
Bedden enz.
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voor Scholen, Penlloneten, Gasthuizen,
Klinieken, Burelen. - Vreiilgl Celalogl.

Dit tijdschrift Is gedrukt op papier van
Ij Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

OTTO KARRER

VrOlllvenaelel en Vroz/wen leed
ForlJlaat: 12,5 x 21: 192 blz.

Uit de inhoud:
Ten Geleide door Mej. Senator Maria Baers
Eerste deel. ldealen en Problemen
Inleiding ~ De grondeigenschappen van de vrouw -

Beteke-

nis van deze eigen schappen voor het huwelijk ~ I Iet afhankelijkheids problcel1l ~ Eros en Sekse ~ De cri sis van de roeping
tot het moederschap.
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~
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INIiOUIl
ST (J. M IROOSll:.R Het komen van God in Zijn Vuurzl(~Olghpld
A. SNOECK: Vrije doktcrskl'u:c
F . HERMANS De rcltgieuze grdachtenwereld van Lron Bloy
J. J M. VAN DER VEN: Concreet denken in df> Sociall' Wlj~hrqerr"
C. T DE JONG. Lan\l~ zljwl'gen drr neutraliteit
F. VAN DAMME . Ill' l rassenvraagstuk in ZUid Alnk..
Kronieken
HUGO A J. VAN DE PEm~I.': E"\1 ('1.\(' Iitrrill!l\lr \('rkden rn Iwelell
P ELLIOTT Wl'tensc.hap en vul\Jari~a!ir
JlRANCESCO NOMURA Rrl,.f lilt Toki.
Politil'k Owrzlcht
Forum
V, VAN BULCK: De \\l'U dl'!' hrst.hcl\1I1\l
JEANNE LIED MEIER Russische heiligen
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O

p 27 Mei a.s. hoopt
de Katholieke Studentenvereniging
S. THOMAS AQUINAS te Amsterdam
het feit te herdenken dat Pater Dr J. van
Heugten S. J. gedurende 25 jaren haar
Moderator is.
Bij deze gelegenheid zal hem in boekvorm een selectie worden aangeboden
uit de talrijke artikelen, die hij in de
loop der jaren heeft gepubliceerd, als
hoofdredacteur, in „Boekenschouw",
K.C.T. en K.C.T. STREVEN en voorts in
meerdere dag- en weekbladen in Nederland en België.
Deze bundel, onder hoofdredactie van
Prof. Dr N. A. Donkersloot - hoogleraar
in de Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam -, ingeleid
door Prof. dr W. Asselbergs - hoogleraar in de Nederlandse letterkunde
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen - bevat een vijfentwintigtal beschouwingen over Dostojewski, Chesterton,
Mauriac, Ter Braak, Marsman, Walschap
Vestdijk en andere litteratoren.
„De litteratuur werd door hem beoordeeld met een open optimisme, een

scherpzinnige humaniteit en een katholieke ruimheid van gemoed, die hem
niet alleen voor zijn geestverwanten,
doch ook voor zijn tegenstanders tot
een man van groot gezag maakten,
op wien ze zich gaarne beriepen."
(Anton van Duinkerken)
De Vereniging S. THOMAS AQUINAS
geeft deze bundel uit en wil U bij deze
gelegenheid geven, als bewonderaar
van Pater van Heugten, in te tekenen,
voor de prijs van 78 BFrs waarna U
een genummerd exemplaar ontvangt,
voorzien van een lijst van intekenaren.
Bijgaande kaart gelieve U vóór 1
April in te zenden en bovengenoemd
bedrag per postwissel over te maken.
t.n.v. de „Dr J. van Heugten-boek"-commissie te Amsterdam.
Na het feest op 27 Mei zal het boek
in de handel verkrijgbaar zijn tegen de
verhoogde prijs van 110 BFrs.
Amsterdam, Februari 1954

Frankeren
als drukwerk
buitenland

Dr J. van Heugtenboek commissie
ROOSEVELTLAAN 130"

AMSTERDAM

ZIE

BESTELBILJET
Ondergetekende,
Naam
Straat

Woonplaats

wenst na verschijning - Medio Mei - een genummerd exemplaar te ontvangen
van de J. VAN HEUGTEN'S Huldigingsuitgave a 78 BFrs.
Heden heeft hij aan ommestaand adres een bedrag van 78 BFrs. per postwissel
overgemaakt.
Tevens verzoekt hij opneming van zijn naam in de lijst van intekenaren.
Datum :

Handtekening:

Het komen van God
God
in Zijn Voorzienigheid
Voorzienigheid
door
Sc G.
door St.
G. M.
M. TROOSTER S.J.

IT

N het
het „ontoegankelijk
"ontoegankel~ik licht"
Tim. 66 :: 16)
16)van
vanzijn
zijnonaantastbare
onaantastbare
licht" (1
(1 Tim.
eigenheid ziet
ziet God
God Zichzelf
Zichzelfen
enalles
alleswat
watverder
verderbestaat
bestaatin
involkomen
volkomen
1. eigenheid
afhankelijkheid
is een
een goddegodde~
afhankelijkheidvan
vanHem,
Hem, ook
ook ons
ons mensen.
mensen. Dit
Dit zien nu is
lijk
ieder van
van ons
ons het
het bestaan
bestaan geeft
geeft
lijk scheppend
scheppend zien,
zien, waarin
waarin Hij
Hij aan
aan ieder
en met
met dit
dit bestaan
bestaan een
een concrete
concrete levensbestemming.
levensbestemming. Met
Met deze
deze levenslevens~
bestemming
tegelijk weer
om deze
deze bebe~
bestemming geeft
geeft Hij
Hij tegelijk
weer alle bestaan en genade om
stemming
het scheppend
scheppend zien
zien van
van God,
God, waarin
waarin Hij
Hij
stemming te
te bereiken.
bereiken. Dit
Dit is het
zijn
haar concrete
concrete werkelijkheid
werkelijkheid ziet
zijn en zin
zin
zijn schepping
schepping in
in heel haar
ziet en
en zijn
daaraan
daaraan geeft.
Ook wij „zien"
"zien" op soortgelijke scheppende wijze ons leven. HerhaalHerhaal~
delijk
vormen over ons
ons leven
leven
delijk immers
immers trachten
trachten wij
wij ons
ons een
een overzicht te vormen
met heel zijn
zijn rijkdom
rijkdom aan
beschikbare vermogens
waarden, met
met alle
alle
aan beschikbare
vermogens en waarden,
relaties
aan anderen
ander,en binden.
binden. Vanuit
Vanuit dit
dit overzicht
overzicht bepalen
bepalen wij
wij
relaties die ons aan
dan
mogelijkheden, vormen
idealen, geven
geven een
eenconcrete
concrete
dan onze mogelijkheden,
vormen wij
wij ons idealen,
bestemming
bouwt ieder
ieder van
van ons
ons telkens
telkens weer
weer
bestemmingaan
aan ons
ons bestaan.
bestaan. Zo
Zo bouwt
zijn
op vanuit
vanuit een
een inzicht
inzicht in
in de
debeschikbare
beschikbare krachten
krachten en
enmogemoge~
zijn leven op
lijkheden.
Dit menselijk
menselijk scheppend zien echter is slechts
slechts zien
zien binnen
binnen de
de wezenwezen~
lijk
menselijke
beperking
van
tijd
en
ruimte.
Het
meeste
in
de
wereld
lijk menselijke beperking van tijd en ruimte.
meeste in de wereld
ontgaat
mij. Het
veraf, dan
dan dat
dat ik
ik er
er nog
nog in
inzou
zoukunnen
kunnen doordoor~
ontgaat mij.
Het ligt te veraf,
dringen.
te uitgestrekt
uitgestrekt om
om het
het in
in zijn
zijn geheel
geheel te
te overzien.
overzien. BovenBoven~
dringen. Het is te
dien,
"de mens
mens ziet
ziet slechts
slechts het
hetuiterlijk;
uiterlijk; alleen
alleen God
God ziet
zietininhet
hethart".
hart".
dien, „de
(1
Sam.
16
:
7).
De
innerlijke
eigenheid
mijner
medemensen
is
voor
mij
( 1 Sam.
7) . De innerlijke eigenheid mijner medemensen is voor mij
ontoegankelijk.
kan ik
ikraden
radenuit
uithun
hunuiterlijke
uiterlijkegedragingen;
gedragingen;maar
maar
ontoegankelijk. Veel kan
meer
dan deze
deze mij
mij openbaren,
openbaren, verbergen
verbergen zij
zij voor
voor mij
mij hun
hun diepste
diepste
meer dan
innerlijkheid.
mij eigenlijk
eigenlijk bewust
bewust van
van mijn
mijn
innerlijkheid.Trouwens,
Trouwens,wat
wat ben
ben ik mij
eigen innerlijk? Mijn zien is slechts ten dele zien, binnen een uitersteignrljk?Mzeischtndl,bieutrs
klein
bereik. En
het scheppend
scheppend karakter
karakter van
dit zien
zien betreft:
betreft: ik
ik
klein bereik.
En wat het
van dit
ben volkomen
volkomen afhankelijk
afhankelijk van
vermogen, de
de kracht,
kracht, het
hetbestaan,
bestaan,
van het vermogen,
dat God
God mij
mij schenkt.
schenkt. Niets van
van wat
wat ik
ikopbouw,
opbouw, isisalleen
alleenvan
vanmij.
mij.
Integendeel.
God echter overziet alles in
in één
één ondeelbaar
ondeelbaar zien,
zien, dat
dattegelijk
tegelijkschepschep~
pend alles het aanzijn
aanzijn geeft. Dit
Dit goddelijk
goddelijk scheppend
scheppend zien
zien nu
nu van
van heel
heel
de concrete realiteit
alles wat
wat bestaat,
bestaat,
realiteit van
van mijn
mijn leven
leven in
in het
het geheel van alles
32
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vroeger, nu en in de toekomst, betekent een „zien voor mij", een „zien
in plaats van mij", „ten bate van mij": pro-videre, Voorzienigheid. Al
datgene wat ik in mijn beperking niet zie, niet kan zien, alles wat ikzelf
niet kan realiseren: God ziet en schept het voor mij in zijn goddelijke
Voorzienigheid. En omdat de beperking van mijn menselijk zien gelijk
opgaat met de beperking van mijn schepsel-zijn en dus zonder Gods
scheppend zien volkomen niets is, ligt het uiteindelijke concrete „wat
en waarom" van mijn leven geheel in Gods scheppend inzicht, Gods
Voorzienigheid opgesloten. En dat betekent weer, dat de zin van mijn
leven uiteindelijk alleen in Gods inzicht gewaarborgd is: Hij alleen
immers doorschouwt mijn leven in heel zijn concrete realiteit en geeft
er zodoende zijn en zin aan. Voorzienigheid betekent dus, dat God in
scheppende liefde over mijn leven gebogen staat om het vanuit zijn
goddelijk scheppend inzicht onfeilbaar tot zijn eindbestemming te leiden. Zij betekent in mij, dat zijn en zin van mijn bestaan liggen op ge
sloten in deze scheppende liefde Gods, waarin Hij mij onfeilbaar tot
mijn bestemming leidt.
Deze concrete zin van mijn leven, de concrete bestemming van mijn
bestaan blijft mij volkomen verborgen, zolang God zelf haar mij niet
openbaart. Immers, alleen Gods eigen scheppend inzicht bepaalt deze
zin; en dit is het geheim, het mysterie van God zelf, die in het „ontoegankelijk licht" van zijn volkomen onaantastbare eigenheid Zichzelf
ziet, en mij en al het andere in Zichzelf. Een concreter inzicht in Gods
Voorzienigheid kan dus alleen openbaring van Godswege mij geven.
En geeft mij in feite de openbaring Gods in de persoon en het leven
van Christus, de mens-geworden Zoon Gods. De concrete zin van mijn
leven zal ik dus, iedere dag opnieuw, moeten zoeken in Christus, concrete openbaring van Gods liefdevolle Voorzienigheid. Omdat in Christus heel Gods Voorzienigheid en tegelijk heel de schepping liggen
samengevat, heeft Hij de concrete zin ook van mijn leven in Zich
geleefd en geopenbaard.
Dat Christus, de mensgeworden Zoon Gods, in leven en leer voor
ons openbaring is van Gods liefdevolle Voorzienigheid, openbaring
ook van Gods eigen scheppend inzicht in ons leven, wordt ons nergens
schoner geleerd dan in het verrukkelijke woord van Sint Jan: „Want
God is liefde. Hierin heeft Gods liefde zich aan ons geopenbaard, dat
God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden, opdat wij door Hem
zouden leven. Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft bemind en zijn Zoon heeft gezonden
tot verzoening voor onze zonden" (1 Jo. 4 : Christus is de
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openbaring
alles~gevende liefde
liefde Zichzelf
Zichzelfleeggeeft
leeg geeftom
om
openbaring van
van God.
God, die in alles-gevende
ons te
te brengen
brengen tot
tot onze
onzebestemming:
bestemming: de
deverheerlijking
verheerlijking Gods
Gods in
inzuivere
zuivere
eenheid met God zelf.
zelf.
Christus immers
immersisis "het
„hetbeeld
beeldvan
vande
de onzichtbare
onzichtbareGod"
God" (Col.
(Col. 1 : 15),
15),
Christus
"de
afstraling zijner
afdruk van zijn
zijn Wezen"
Wezen" (Hebr.
(Hebr.
„de afstraling
zijner Glorie
Glorie en
en de afdruk
3).. Zozeer,
Zozeer. dat
dat Filippus
Filippus niet
niet moet
moet vragen:
vragen: „Laat
"Laat ons de
de Vader
Vader
1 :: 3)
zien";
Mij heeft
heeft gezien,
gezien. heeft
heeft ook
ookde
deVader
V adergezien"
gezien"
zien"; want:
want: "Wie
„Wie Mij
8~12).
(Jo.
(Jo. 14
14 : 8-12).
„Wie Mij
"Wie
Mij gezien
gezien heeft,
heeft. heeft
heeft ook
ook de
de Vader
Vader gezien".
gezien". Heel
Heelde
de persoon
persoon
en heel het leven van jezus
Jezus is één openbaring
openbaring geweest van Gods liefdeliefde~
volle zorg
zorg voor
voor ons
ons mensen.
mensen. Iedere
Iedere bladzijde
bladzijde van de
de Evangeliën
Evangeliënisisdaar
daar
Demeest
meest typerende
typerendetrek
trek in
in Jezus'
Jezus' persoon,
persoon. die
dieHem
Hemmaakt
maakttot
tot
vol van. De
wie Hij
Hij is,
is. dat
dat isis de
deliefde.
liefde.Liefde
Liefdezonder
zondermaat,
maat.zonder
zondergrenzen,
grenzen,zonder
zonder
Jezus, Hij
Hij heeft vrienden
enige beperking.
beperking. Jezus.
vrienden als geen ander
ander en
en Hij
Hij heeft
heeft
hen lief als
"deleerling,
leerling, die
dieJezus
Jezus liefhad"
liefhad" en
en
hen
als geen
geen ander.
ander. Sint
Sint Jan,
Jan. „de
die
mocht rusten
rusten aan
aan zijn
zijn goddelijk
goddelijk Hart.
Hart. Al
AI de
deandere
andereApostelen
Apostelen
die mocht
.
"Ik heb u mijn
mijn vrienden genoemd"
genoemd" (Jo.
(Jo. 15
15: :15)
15).
zonder uitzondering:
uitzondering: „Ik
Martha.
Lazarus: „Jezus
"Jezus had Martha met haar
haar zuster en
en LazaLaza~
Martha, Maria, Lazarus:
rus
(Jo. 11
11 :: 5)
5)..
rus lief"
lief" (Jo.
Maar
alleen voor
voor zijn
zijn vrienden
vrienden heeft
heeftJezus
Jezuseen
eenonuitputtelijk
onuitputtelijk
Maar niet alleen
trouwe liefde: zijn goedheid gaat
gaat uit
uit naar
naar alle
allemensen
mensenzonder
zonderuitzondeuitzonde~
ring. Wie
ook een
een beroep
beroep op
op Hem
Hem doet,
doet. hij
hij wordt
wordt gehoord
gehoord en
en geholpen.
geholpen.
Wie ook
zo vermoeid
vermoeid zijn,
zijn. nog zo
zo verlangen
verlangen naar
naar rust;
rust; het
hetverver~
Jezus
Jezus kan
kan nog zo
zoek
kan nog
nog zo
zo indiscreet
indiscreet zijn,
zijn, nog
nog zo
zo onbescheiden:
onbescheiden: nooit
nooit is
is het
het
zoek kan
Enwanwan~
teveel voor zijn
zijn goedheid;
goedheid; altijd
altijd staat
staat Hij
Hij klaar,
klaar, voor
voor iedereen.
iedereen. En
neer
Hij dan dag in dag
dag uit
uit de
de zieken
zieken geneest,
geneest,bedroefden
bedroefden troost,
troost, nooit
nooit
neer Hij
wordt het routine,
routine, nooit
nooit louter
louter machinaal
machinaal werk.
werk. Hij strooit
strooit niet
niet alleen
alleen
Hart erbij:
erbij:
zijn
overvloed. neen,
neen, Hij
Hij geeft
geeftzijn
zijnHart
zijn weldaden
weldaden rond
rond in gulle overvloed,
36; 14 :: 14)
.. Hij had medelijden met hen" (Mt. 9 : 36;
14);; „Ik
"Ik maak
maak Mij
Mij bebe~„Hijhadmelnt"(M.9:
zorgd over deze mensen"
mensen" ((Mt.
32).. En tot
tot de
de weduwe
weduwe van
van Naïm,
Naïm,
Mt. 15 : 32)
zij
die haar enigst kind uitdraagt:
uitdraagt: „Huil
"Huil maar
maar niet
niet meer";
meer"; en
en dan
dankrijgt
krijgt zij
haar
weent Hij
Hij bij
bij het
het graf
graf
haar kind
kind terug,
terug, natuurlijk
natuurlijk(Lc.
(Lc.77 :: 13).
13) . Zelf weent
van Lazarus en de mensen trekken
trekken vanzelfsprekend
vanzelfsprekend de
de conclusie:
conclusie: „Ziet,
"Ziet,
hoe
Hij van
hem hield"
11 : 35-36).
35~36).
hoe Hij
van hem
hield" (Jo.
(Jo. 11
Eén voorkeur heeft zijn
zijn allesomvattende
allesomvattende liefde:
liefde: de
dearmen,
armen, de
dekleinen,
kleinen.
de ongelukkigen, de misdeelden in dit
dit leven.
leven. Ja,
Ja, en
en vooral
vooral de
dezondaars.
zondaars.
Wiezelfs
zelfszijn
zijnergste
ergstevijanden
vijandengeen
geenschaduw
schaduw
Hij,
heiligheid zelf, in Wie
Hij, de heiligheid
"Wie
vanU U
overtuigtMij
Mijvan
vanzonde?"
zonde?"
van zonde
zonde konden
kondenaanwïjzen...aanwijzen „Wie
van
overtuigt
van
...-.Hij
Hijheeft
heefteen
eenhartstochtelijke
hartstochtelijkevoorkeur,
voorkeur,een
eenonuitputteonuitputte~
(J
o. 8 : 46)
46) —,
(Jo.
lijke
berouwvolle zondaar,
zondaar, de
de zwakke
zwakkemaar
maar boetvaardige
boetvaardige
lijke liefde voor de berouwvolle
mens.
heeft die
die voorkeur
voorkeur afdoende
afdoende verdedigd:
verdedigd: heeft
heeft een
eenherder
herder
mens. En Hij heeft
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niet meer vreugde om één
één verloren schaap,
schaap. dat hij
hij teruggevonden
teruggevonden heeft?
heeft?
Is de
de arme
arme weduwe
weduwe niet
niet zielsverheugd
zielsverheugd om
om het
het terugvinden
terugvinden van
van haar
haar
drachme?
goede vader
vader niet
niet overgelukkig
overgelukkig bij
bij de
de terugkeer
terugkeer van
van
drachme? En
En is
is de goede
zijn kind?
zijn
kind? Schenkt een geneesheer
geneesheerniet
nietbij
bij voorkeur
voorkeur zijn
zijn aandacht
aandachtaan
aan
de zieke mensen?
mensen? En zou dan
dan de
de Verlosser
Verlosser der
der wereld
wereld geen
geenvoorkeur
voorkeur
mogen
hebben voor de zondaars?
zondaars? Zó
Zó antwoordt
antwoordt Jezus
Jezus op
ophet
hetverwijt,
verwijt.
mogen hebben
dat de farizeeërs
farizeeërs Hem voor de voeten werpen:
werpen: ..„Deze
Deze Man
Man ontvangt
ontvangt de
de
15 :: 2)
2)..
zondaars
met hen"
zondaars en
en eet met
hen" (Lc. 15
hun vriend.
vriend. Om
Om hen
hen ook
ookzal
zalHij
Hij inin
Ja.
Ja, Hij
Hij ontvangt de zondaars en is hun
zijn lijden en
en sterven
sterven afdalen
afdalen tot
tot de
dediepste
diepstediepten
dieptenvan
vanalle
allemenselijke
menselijke
hij alles
alles doorleven
doorleven van
van alle
allemensen,
mensen.alle
alleverdriet,
verdriet.alle
allepijn,
pijn.
ellende.
ellende, zal hij
alle
verlatenheid; alle
zelfbedrog ook,
ook. alle
alle het
hetbestaan
bestaanvergiftigende
vergiftigende
alle verlatenheid;
alle zelfbedrog
afval van God,
God. alle
alle verlammende
verlammende verharding,
verharding. die de
de zonde
zonde meebrengt.
meebrengt•
.i\lles
alle mensen
mensen zal
zal Hij
Hij doorleven
doorleven tot
tot het
hetlaatste
laatstetoe
toeom
omininzijn
zijn
Alles van alle
sterven en verrijzen heel
heel deze
deze ellende
ellende te
te herscheppen
herscheppen in
in het
het Leven,
Leven. dat
dat
Hijzelf van eeuwigheid
eeuwigheid is;
is; om
om in
in zijn
zijn heerlijke
heerlijke Hemelvaart
Hemelvaart de
de verloste
verloste
Mens de
de hemel
hemel binnen
binnen te
tevoeren,
voeren. tot
totbinnen
binnende
deontoegankelijkheid
ontoegankelijkheidvan
van
Gods diepste eigenheid. Daar
Daar zetelt
zetelt Hij
Hij nu
nu aan
aan de
derechterhand
rechterhand van
van de
de
Vader.
alles wat
wat onze
onze kleine
kleine liefde
liefde voor
voor Hem
Hem weet
weet op
op tetebrengen,
brengen.
Vader, en alles
leeft van nu af eeuwig
eeuwig in
in het
het Hart
Hart van
van de
de Verrezene;
Verrezene; alles
alles wat
wat in
in ons
ons
ellende.
zwakheid en zonde is,
is. wordt
wordt altijd
altijd weer een
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wat ons eeuwig heil betreft: „Het is de wil van uw Vader, die in de
hemel is, dat geen van deze kleinen verloren gaat" (Mt. 18 : 14 ) . Zijn
goedheid is ook de norm voor onze liefde tot de evenmens: „Hebt uw
vijanden lief, doet wel en leent uit, zonder er iets voor terug te hopen;
dan zal uw loon groot zijn, en gij zult kinderen zijn van de Allerhoogste. Hij is goedertieren, zelfs voor de ondankbaren en bozen. Weest dus
barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is" (Lc. 6 : 35-36). Hoe
ver die barmhartigheid wel gaat, heeft jezus op uiterst concrete wijze
geschilderd in de onvergelijkelijke parabel van de goede Vader, die zijn
verloren kind in liefde weer opneemt, alsof er niets gebeurd was (Lc.
15 : 11-32).
Zo vult Jezus' leer de openbaring in zijn eigen persoon en leven nog
aan: God is Vader, die ons tot zijn kinderen heeft gemaakt in zijn
een-geboren Zoon door de Heilige Geest zijner liefde, die Hij ons geschonken heeft.
Vanuit deze openbaring Gods in. Christus kunnen wij het echt christelijke Voorzienigheids-begrip nu iets duidelijker bepalen. Wij moeten
er ons voor hoeden Gods Voorzienigheid te abstract te zien, te theoretisch ook. Het is niet zó, dat God vanuit de ondoordringbare hoogte
en diepte van zijn „ontoegankelijk licht" zijn schepping zou besturen
zonder daarin Zelf binnen te treden. Voorzienigheid is niet een voldongen feit, een onfeilbaar werkende apparatuur in Gods hand, een
eens-en-voor-altijd besliste opeenvolging van oorzaken en gevolgen,
waarin ieder van ons tegen wil en dank is opgenomen, waar wij nu
eenmaal „onderdoor" moeten zonder er ooit „onderuit" te kunnen. Ons
geloof aan Gods Voorzienigheid zou zelfs tekort schieten, wanneer
het alleen hierin bestond, dat wij bereid zijn aan God toe te schrijven,
wat wij in onze machteloosheid niet meer kunnen overzien en beheersen.
Zeker, de wereld waarin wij leven, is en blijft een werkelijkheid, die
zich ontwikkelt volgens de vaste wetten van natuur en geschiedenis;
een geheel ook, dat beheerst wordt door de mens, de zondige mens
vaak, en daarin ligt de bron van heel wat leed en lijden. Maar Voorzienigheid betekent, dat in alles wat gebeurt, een „Zien" is; en wat daar
gezien wordt, ben ik. Zij betekent, dat er een zorgvol toezien is op
datgene, wat goed en bevrijdend voor mij is, voor mij persoonlijk. Voorzienigheid betekent, dat er een Bedoeling ligt in alle wereld-gebeuren,
een Hart, een Zorg; en daarbij een Macht, sterker dan alle aardse
macht, die onfeilbaar werkt, wat dit Hart bedoelt en deze Zorg wil.
Voorzienigheid zegt, dat de wereld met al haar natuurlijke gebeurtenissen en heel haar fatale ontwikkeling niet op zichzelf staat. maar
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onderworpen is aan een Macht, die ver boven haar uitgaat; dat alles in
deze wereld wel zijn wezen en werkelijkheid behoudt, maar tevens
een Hoogste dient, dat hoog boven deze wereld verheven is: de wil
van Gods onuitputtelijke liefde voor mij persoonlijk. Deze liefde van
God voor mij, zijn schepsel, dat Hij Zich tot zijn kind heeft gemaakt, is
levend zoals die van een Vader tot zijn kind. Zij volgt mij ieder moment in mijn ontwikkeling, in de concrete gebeurtenissen van mijn
leven, met altijd nieuw persoonlijk ingrijpen en beslissen. Gods Liefde,
waarin Hij als Vader over mijn leven gebogen staat, is altijd nieuw;
zij leidt ieder moment van mijn leven naar de uiteindelijke bestemming,
die zij daaraan gegeven heeft: de heerlijkheid Gods in mij, zijn schepsel, in een eeuwigheid vol geluk voor mijzelf.
Voorzienigheid is Gods wil, die in mij geschiedt; dat is: God zelf in
zijn liefde, die zinvolle werkelijkheid wil worden in mij. Wanneer ons
iets overkomt, dan zeggen wij spontaan: „Het moest wel zo komen";
of misschien in tegenweer: „Waarom moest dit mij nu overkomen?"
In ieder geval: „Het ...." In werkelijkheid echter is Hij het die komt
in iedere gebeurtenis van ons leven. Ieder licht dat in ons leven
schijnt, iedere vreugde die wij daarin beleven, iedere vriendelijkheid
die wij daarin ontmoeten; maar ook de pijn die wij moeten lijden, de
moeilijkheden die wij ondervinden, het verdriet dat wij te verwerken
krijgen: het is alles, alles komen van God in ons; komen in zijn scheppende Voorzienigheid, in zijn verlossende liefde. Iedere gebeurtenis in
ons leven betekent weer een komen van heel het mysterie van Gods
liefde in ons: „Want God is liefde. Hierin heeft Gods liefde zich aan
ons geopenbaard, dat God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden,
opdat wij door Hem zouden leven" (1 Jo. 4 : 8) . Alles in ons leven,
voorspoed en tegenslag, leed en vreugde, het is steeds opnieuw een
komen van de Heer in de totaliteit van het heilsgebeuren: scheppende
Voorzienigheid, verlossende liefde en zin-gevend oordeel, naarmate
wij Hem aanvaarden of verwerpen (cf. Jo. 3 : 18) . Zo is Voorzienigheid uiteindelijk niets anders dan het paulinisch: „Ik leef, neen, niet ik,
maar Christus leeft in mij" ( Gal. 2 : 20) . Het uiteindelijk „wat en
waarom" van ons leven bestaat daarin, dat Christus, de Heer, in ons
komt en zijn leven in ons leeft.
Wij vragen ons nu misschien af, hoe dit mogelijk is? Wordt zó
onze vrijheid niet aangetast door Gods Voorzienigheid? Kunnen wij
zó nog wel onszelf zijn? Leven immers betekent niet alleen, dat ik er
ben; maar tevens, dat ik mijzelf ben. In het diepste van mijn wezen
ben ik souverein mijzelf, onaantastbare eigenheid, waarin niemand kan
binnentreden, tenzij ikzelf hem opendoe. In deze persoonlijke eigen
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heid ligt mijn grootheid, mijn waardigheid en vrijheid. Zonder deze
ben ik niet langer mijzelf.
Dit alles is volkomen waar. Maar juist deze eigenheid sluit mij
tevens op in mijn wezenlijke beperking. Zij is voor mij tegelijk dodende
eenzaamheid, die alleen opgeheven wordt in de ontmoeting met de
ander, bevrijdende, levenwekkende gemeenschap. Deze bevrij ding nu
voltrekt zich in de liefde. Immers, niet een opgaan van mijn „ik" in
het onpersoonlijk „wij" van de massa kan mij bevrijden: dit betekent
integendeel zelfverlies. Maar het zich openen in liefde voor een ander,
een „gij", dat van zijn kant zich in liefde opent voor mij, zodat leven in
leven kan binnendringen, ik in gij, zonder verenging of vermenging, in
vrijheid, eigenheid en zelf-gewild zich geven: dat is de levenwekkende
gemeenschap, die het dodelijk isolement van mijn beperkte eigenheid
openbreekt zonder de onaantastbaarheid ervan aan te randen.
Welnu, God zelf wil in zijn onuitputtelijke liefde die Ander zijn,
dat bevrijdende „Gij", die in de Geest van zijn liefde de ontoegankelijkheid van zijn eigen, goddelijke eigenheid voor ons opent en ons de
Zoon zijner liefde zendt om met ons levenwekkende gemeenschap te
vormen. Dát is Voorzienigheid: Gods komen in ons in bevrijdende,
levenwekkende liefde: „Zo iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord
onderhouden; dan zal mijn Vader ook hem beminnen, en Wij zullen
tot hem komen en onze intrek bij hem nemen". (Jo. 14 : 23) . Het is levensgemeenschap in louter liefde, waarin wij hoog boven eigen beperktheid worden opgeheven, opgenomen in de oneindigheid van Gods eigen
leven, zonder ook maar iets van onze eigen persoonlijkheid te verliezen.
Zo kan er principieel geen tegenstelling zijn tussen goddelijke Voorzienigheid in ons en menselijke vrijheid. Integendeel, hoe meer God
in mij leeft, des te meer ben ik mijzelf. Want God komt in mij als
Schepper en Verlosser: alles wat ikzelf ben, komt van zijn leven in mij;
alles wat mij bevrijdt, is resultaat van zijn verlossend komen in mij,
waarin Hij steeds weer opnieuw afdaalt tot de diepste diepten van
mijn ellende en zonde om die te herscheppen in het Leven, dat Hijzelf is.
Zó is Voorzienigheid de gehele eeuwigheid Gods, de totaliteit van
zijn eindeloze Wezen, die ieder moment van ons bestaan de geschiedenis van ons persoonlijk leven binnendringt met zijn scheppend inzicht en zijn verlossende liefde om ons onfeilbaar te voeren naar de
heerlijkheid en het geluk, dat Hij voor ieder van ons persoonlijk heeft bestemd. Het enige wat van ons gevraagd wordt, is een houding van
gelovige overgave, een liefdevol aanvaarden van zijn komen in ons,
onverschillig of Hij komt in vreugde of leed. Dit houdt noodzakelijk
een wagen in, een wagen van de sprong in het licht van Gods schep-
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pend inzicht en verlossende liefde, moedig prijsgeven van eigen „garanties", eigen menselijke zekerheid inzake de uiteindelijke zin van ons
leven om uitsluitend Gods garantie, die Hij ons in Christus geschon.
ken heeft en nog dagelijks geeft, als enige zekerheid in ons leven te
aanvaarden. Sprong in het licht, die alleen de duisternis kan doorbreken, die er rond iedere concrete, persoonlijke levensbestemming ligt.
Waarbij wij moeten bedenken, dat Christus dit waagstuk van het gelovig aanvaarden van zijn komen in ons van ons eist. Anders betekent
zijn komen in ons het vonnis: „Wie niet gelooft, is reeds geoordeeld .. .
En dit is het vonnis: het Licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht". (Jo. 3 : 18-19) . Maar
„Wie handelt naar de waarheid, komt tot het Licht, zodat van zijn
werken zal blijken, dat ze in God zijn verricht" (Jo. 3 : 21) .
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Door vrijheid van keuze verstaat men de vrijheid van de burgers in
het algemeen om, in los verband, hun geneesheer te kiezen, d.w.z. een
geneesheer die gediplomeerd of "goedgekeurd" is, en die als zodanig
een honorarium mag vragen. De scherpste tegenstelling met de vrije
keuze zou dan hierin bestaan dat van hogerhand een geneesheer aan
een bepaald lid van de gemeenschap zou worden opgedrongen.
Doch ook heel wat verdere beperkingen heeft men sinds jaren aanvaard.
Practisch bestaat die vrijheid van keuze niet op het gebied van de
preventieve geneeskunde, die langzaam aan een zeer belangrijke rol
gaat vervullen. 1 ) Scholen en fabrieken, ateliers en werven stellen
dokters aan die toezicht houden op de gezondheidstoestand van het
personeel. Nu heeft weliswaar de preventieve geneeskunde een bijzondere taak, die een eigen statuut vereist. Doch ook in de gespecialiseerde behandeling van zieken bestaat de vrije keuze dikwijls slechts
in theorie. Men denke b.v. aan de gestichtsverpleging van geesteszieken of de opname in sanatoria. Hier speelt de plaatsingsmogelijkheid meestal de voornaamste rol. Van vrije dokterskeuze kan hier
nauwelijks sprake zijn. Dit is evenmin het geval in de arbeids- of
industriële geneeskunde. Arbeidsongevallen worden automatisch gedirigeerd naar eigen instellingen waar de technische competentie primeert. Veel algemener nog zijn de gevallen dat patienten naar een
kliniek worden gebracht. Daar overheerst natuurlijk de groepsgeneeskunde, zoals dat heet, De patient die in de kliniek binnenkomt
wordt van de ene specialist naar de andere verwezen. Allerhande
diagnostische, radiologische en speciale behandelingen worden verricht door dokters die de patient niet zelf heeft gekozen en wier namen
hij wellicht nooit heeft gehoord.
Maar zelfs in het doodgewone en eenvoudige geval van een patient,
die een huisdokter wil raadplegen, is de keuze geographisch al zeer
beperkt. Daarbij komt dan nog de bepaling van de geneeskundige
plichtenleer dat geen dokter huisbezoek doet en zich mengt in een
geval dat een collega reeds in behandeling heeft. Dit zijn maar enkele
losse feiten die de bestaande beperking van de keuze belichten.
1 ) Bij de beschrijving van de concrete toestanden laten we buiten beschouwing
wat er op het gebied van gezondheidszorg in andere landen werd verwezenlijkt. Ook
de toestanden in Nederland worden hier niet onderzocht. Deze zelfopgelegde beperkingen nemen echter niet weg dat de principiële uiteenzetting van het tweede
deel van deze studie en de practische conclusies die daaruit voortvloeien een algemene waarde hebben. Daar het ons alleen te doen is om het schetsen van de toestand in België, wordt ook niets gezegd over de uitoefening der geneeskunde in onze
kolonie. Naar het schijnt bestaat de vrijheid van keuze daar zo goed als niet, ook
niet voor de blanken.
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Wie het probleem verder wil bestuderen moet ook rekening houden
met een aantal gegevens die men onmogelijk kan wegredeneren. Daar is
ten eerste het feit van de uiterst snelle ontwikkeling der geneeskunde
in de laatste decennia ontwikkeling die de geneeskunde uitermate
heeft verrijkt, maar ook vertechniseerd. De clinische geneeskunde
heeft een lange weg afgelegd naar strengere wetenschappelijkheid en
sterk vertakte specialisatie. Zelfs werd de hulp van ingenieurs ingeroepen om een ingewikkelde apparatuur samen te stellen voor diagnose en behandeling. Daardoor werd men gedreven tot de groepsgeneeskunde, waarbij verschillende specialisten in complementair verband samenwerken en door vermenigvuldiging der behandelde gevallen de mogelijkheid vinden tot amortisatie van de telkens weer
vernieuwde en vervolmaakte apparatuur. Kliniek en ziekenhuis hebben
het aanzicht gekregen van reparatieateliers, waarin de patient bijna
aan de lopende band onder handen wordt genomen. De behandeling
zelf van de patient heeft langzamerhand heel andere vormen aangenomen. Van rust en compressen is men gekomen tot transfusies en de
stalen long. Maar daarmee is de behandeling ook veel kostbaarder geworden.
Dit brengt ons tot een belangrijk gegeven dat meespreekt in de
probleemstelling: de groei van het ziekteverzekeringswezen. Van de
compenserende schakeringen in het gewone honorarium, waardoor
allicht een beperkte en vrij evenwichtig verdeelde clientèle dragelijk
belast werd, is men door de ontwikkeling zelf van de geneeskundige
zorg, die tegenwoordig veel frequenter wordt ingeroepen, gekomen
tot grote verzekeringsorganen. Eerst waren het bescheiden mutualiteiten, die hun ontstaan te danken hadden aan het privé-initiatief.
Als gevolg van de groeiende sociale bezorgdheid van de gemeenschap namen ze snel in betekenis toe. Weldra begon zich de politiek
met de gezondheidszorg te bemoeien. En zo kreeg deze laatste de
philosophische inslag die nu eenmaal de politiek in ons land karakteriseert.
Het derde element waar men rekening mee dient te houden is de
ontegenzeggelijke verlevendiging van het sociaal bewustzijn. Op het
terrein dat ons hier bezig houdt is het inzicht gegroeid dat de ziekte
van het individu in oorsprong, ontwikkeling en gevolgen, sociaal zoniet volledig gedetermineerd, dan toch zeker merkbaar beïnvloed
wordt. Preventie, hygiene en genezing zullen dan ook wel sociaal
gekleurd zijn. Voor epidemieën als kinderverlamming is dit vanzelfsprekend. Doch ook voor vele andere ziekten, als tuberculoze bv.,
werd dit vastgesteld. Dat een zo groot mogelijk aantal zieken een zo

508

VRIJE DOKTERSKEUZE

doeltreffend mogelijke behandeling kunnen krijgen komt iedereen in
de gemeenschap ten goede.
Niet alleen het bewustzijn der solidariteit is groter geworden, maar
ook het inzicht in de aansprakelijkheid van de gemeenschap om de belangrijkste verzorgingsmiddelen toegankelijk te stellen voor iedereen.
Tevens is men veeleisender geworden met betrekking tot de taak
van de staat. Als deze voor het algemeen welzijn dient in te staan, dan
moet hij hiertoe voortaan ook de gezondheid van de burgers gaan
rekenen. Men verwacht in feite dat de staat zal zorgen voor het
grootst mogelijke lichamelijk welzijn der burgers, voor een zo goed
mogelijke lichamelijke verzorging en voor een zo doeltreffend mogelijke gezondheidsbescherming. Daartoe is een sociale geneeskunde
onontbeerlijk 2 ) en eveneens een gezondheidspolitiek. De practische
uitbouw hiervan zal natuurlijk grotelijks verschillen. De staat kan ^-zoals te wensen is — zijn taak als subsidiair opvatten, ofwel kan hij
zich als een technische onderneming beschouwen, ofwel, ---- wat God
verhoede kan hij zich opwerpen als de enige eigenlijk bestaansrechtelijke realiteit.
In ieder geval dient de geneeskunde voortaan gerekend te worden
tot die goederen waaromtrent de gemeenschap zorg heeft te dragen. 3 )
Ten slotte zijn er dan nog twee gegevens die de kwestie van de vrije
keuze op de spits drijven: de buitenmatige groei van de ziekenfondsen
enerzijds en een zekere morele crisis in de medische wereld anderzijds. De ziekenfondsen, die zich zo snel ontwikkeld hebben sedert de
tweede wereldoorlog wegens de verplichte uitbouw van de sociale
zekerheid, zijn onder de bekoring geraakt van de machtsidee. Dit kon
bijna niet anders. Zij schijnen daarbij voor zeer ingewikkelde finantiële problemen te staan, tenminste als zij aan hun leden willen schenken wat zij hun toewensen, en waarop de leden langzaamaan, met
2) Zo schrijft Dr Parisot: „La médecine sociale doit, par son équipement matériel,
par des mesures collectives, par l'instruction et l'éducation des masses ainsi que par
des interventions particulières, faire en sorte qu'à aucun moment 1'être humain ne
manque du minimum nécessaire au maintien de la santé physique et morale ".
3) Mgr. Montini, schreef in naam van Paus Pius XII, aan de organisators van de
38ste Semaine Sociale te Montpellier in 1951, de volgende woorden: „Certes il ne
saurait être question de contester les droits et les devoirs de l'Etat vis-à-vis de la
santé publique et surtout en faveur des moins favorisés. Line juste législation de
l'hygiène de la prophylaxie ou de la salubrité du logement, le souci de mettre à la
portée de Lous les ressources dune médecine de qualité, ... et tant d'autres initiatives
qui favorisent la santé du corps et de l'esprit dans le cadre de saines relations
sociales, tout cela concourt heureusement à la prospérité d'un peuple et à sa paix
intérieure. Or, dans le cadre de la civilisation moderne, seul l'Etat, soutenant et
coordonnant au besoin les initiatives privées, possède de fait, les moyens propres à
une action plus universelle ... Mais ces réalisations sociales dans l'ordre de la
sécurité de la médecine ou de l'assistance doivent se conformer aux principes moraux
du respect de l'homme en de la famille".
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van nood ons deze technische hulp kan bieden er ook minder op aan.
De technische hulp is echter slechts zelden niet meer dan dat. Meestal
zal het toch een medische ingreep zijn, in het ene geval duidelijker dan
in het andere. Bij een radioloog, tandarts, orthopedist of oogarts komt
het persoonlijk contact met de dokter heel wat minder op de voorgrond. De kundigheid heeft hier meer belang dan de mens die zijn
kundigheid aanbiedt. Men is geneigd dit nog eerder te zeggen van de
chirurg, bij wie toch voornamelijk de bijzondere technische vaardigheid
op de voorgrond treedt. En toch heeft hij als persoon al veel meer te
betekenen, omdat zijn ingreep meestal niet slechts onze lichamelijkheid
raakt, maar ook. en wel op indrukwekkende wijze, onze eindigheid, daar
hij in contact komt met onze persoonlijke houding tegenover lijden en
dood.
Het is echter voornamelijk met de huisdokter dat de persoonlijke
verhouding allerintiemst wordt. En dit niet alleen omdat de dokter
onze lichamelijkheid benadert het zich ontkleden voor een mens
heeft reeds een eigenaardige betekenis --- ; ook niet alleen omdat de
dokter, langs onze lichamelijkheid om, onze intieme, bij uitstek nietpublieke verhoudingen in het familiale en echtelijke leven benadert,
doch voornamelijk omdat hij onvermijdelijk in contact treedt met onze
geesteshouding tegenover onze menselijke lichamelijkheid zelf.
De dokter wordt immers binnengeroepen in onze eindigheid als
mens, in ons verlangen naar leven, in onze angstvolle strijd tegen- en
onze aanvaarding van lijden en dood. De dokter treedt in contact met
onze hulpeloosheid, met onze onmacht, onze eenzaamheid, en onze hunkering, met onze onuitgesproken levensopvatting en met de metaphysische angst van het eindige, door de zonde aangetaste schepsel, op weg
naar de eeuwigheid door de duisternis van lijden en sterven heen.
Daarom kan geneeskunde, afgezien van de technische hulp waardoor
chemische, physiologische en neurologische processen worden beïnvloed, slechts daar echt menselijk efficient zijn waar de arts op heel
bijzondere wijze, die eerbiedige afstand paart aan nauwe samenwerking, ook deze metaphysische steun kan geven door een psychisch en
geestelijk contact met de patient.
Over dit psychische contact werd als reactie op een al te technische
evolutie van de geneeskunst, zeer veel geschreven in de vakliteratuur
der laatste jaren. Wij denken hier aan de psychosomatiek die een spontaan element van de medische akt, wetenschappelijk en systematisch,
met behulp van de dieptepsychologie weer in het volle licht heeft teruggeplaatst. Wij denken aan de anthropologische geneeskunde van Von
Weizscker en aan de meer spiritualistisch gerichte geneeskunde van

512

VRIJE DOKTERSKEUZE

Tournier. Meer hoeft hierover niet gezegd te worden omdat daarmee
reeds voldoende duidelijk is geworden dat geneeskundige hulp veel
meer is dan een louter technisch ingrijpen.
Over het geestelijk contact is nog veel te weinig nagedacht. Katholieke dokters mogen hier stof tot studie vinden, want zij zijn niet dokter
én mens én christen, maar dat alles in een. Onze katholieke medische
faculteiten hebben blijkbaar nog geen tijd gevonden om die realiteit te
verwerken. Doch er komt een tijd dat ze dat zullen moeten doen, tot
welzijn van de gehele mens en ten bate van hun dienstbaarheid.
Het psychisch en geestelijk contact met een mens eist noodzakelijkerwijze vertrouwen. Men kan wel tot op zekere hoogte leren vertrouwen
te wekken, zoals de psychologie heeft bewezen; dit neemt echter niet
weg dat er altijd vele „imponderabilia" aan ten grondslag liggen. De
patient moet vertrouwen kunnen schenken, maar dat gaat al evenmin
naar believen als met sympathie. Toch zal de patient, zolang hij dat niet
doet, in zijn grondige hulpeloosheid alleen blijven. Indien zijn diepere
intimiteit niet kan openbloeien in vertrouwen bij één dokter, dan zal hij
het vroeg of laat moeten wagen bij een andere. Hierin ligt de waarheid
van het wel zeer individualistisch klinkende gezegde van Duhamel:
„L'acte médical est un acte singulier, c.a.d. d'homme a homme". Hierin
ligt het goed recht van de met zoveel klem verdedigde menselijke geneeskunde: „La relation personnelle de malade à medecin, dans un climat de confiance réciproque, qui implique le libre choix, le secret professionnel, la liberté thérapeutique". 5 )
Het komt er op aan dit in te zien zonder agressiviteit tegen machtswellustige of sociaal-ijverige instellingen en overdreven staatsinmensing, zonder bijgedachte aan een zelfzuchtige verdediging van finantiële
tiële en oncontroleerbare voorrechten van de dokter uit een vorige
-generatie.
Het zijn de toegewijde dienstvaardige, menslievende, sociaalvoelende,
onbaatzuchtige, christelijke dokters, die voor het welzijn van de geneeskunde, en bijgevolg van de patienten, de uitmuntende waarde van
de vrije keuze moeten verdedigen.
Misschien realiseren zij zich niet genoeg dat ze, ook als christelijke
dokters de vrije keuze in de mate van het mogelijke moeten handhaven. Maar nimmer mogen ze dit doen met een mentaliteit van
Maurrassiens die ook hun christendom dienstbaar willen maken aan
een bepaalde zelfzuchtige politiek.
Als christen dokters moeten zij inzien dat zij op heel bijzondere wijze
5 ) R. de Guchtenere, L'état et la médecine dans la société contemporaine. In Actas
do III Congresso Internacional, Lisboa. 1947, pp. 111 env.
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staan tegenover ziekte en dood. Het beamen, het mededelen en het
afleggen van het menselijk leven hebben een zeer bijzondere betekenis
in de Verlossing. Het is uiterst delicaat hierover te spreken, omdat men
allicht zou kunnen menen dat de katholieke dokter zijn patienten moet
bepreken. Dat is geenszins het geval. Maar het is ongetwijfeld waar dat
de medische akt metaphysische problemen inhoudt en dat de zieke
daarmede in al zijn hulpeloosheid bij zijn dokter komt. Een Christen,
zowel dokter als patient, ziet en beleeft ze echter in het licht van
Christus' Verlossing. En dat is belangrijk.

Practische conclusies
Na zulk een principiële uiteenzetting mag men langzamerhand tot
praktische beschouwingen overgaan.
Enerzijds is het duidelijk dat de ziekenzorg, georganiseerd en gegaranr
deerd voor het algemeen welzijn, zoveel mogelijk de vrije keuze dient
te eerbiedigen. Deze vrije keuze hoort, evenals het beroepsgeheim en
de zo ruim mogelijke vrijheid der therapie, tot de essentie van de
medische hulp, die haar uiteindelijke efficientie vindt in het vertrouwen van de patient.
Anderzijds moet men nuchter inzien dat allerlei modaliteiten en beperkingen zich terecht kunnen voordoen wanneer de medische hulp
wordt georganiseerd.
Alleen reeds om de openbare orde te handhaven, om de uitbuiting
van de menselijke nood te voorkomen en a fortiori, om de kwaliteitsgeneeskunde te garanderen aan zoveel mogelijk leden van de gemeenschap, zal men diploma's eisen, specialistenlijsten opstellen enz. In
principe zijn dergelijke maatregelen onaanvechtbaar.
De modaliteiten van deze maatregelen spruiten voort uit de wijze
zelf waarop de geneeskundige hulp georganiseerd wordt in de gemeenschap. Dat er nog veel dient te geschieden opdat een zo groot
mogelijk deel van de burgers de meest aangepaste hulp zullen krijgen
zal wel niemand betwisten. De uitbreiding van de organisatie is bij ge
volg nog steeds wenselijk, omdat het spontaan elkaar vinden van
medicus en patient die ruime en daadwerkelijke hulp niet zal kunnen

bieden.
De medische hulp in de gemeenschap zou kunnen georganiseerd
worden door de dokters zelf, onder de controle van en met de aanvullende hulp van de Staat. Wat zou daar tegen zijn! Men kan zich
afvragen of de dokters de kans niet lieten voorbijgaan, om een prachtig werk van sociaal belang te volbrengen. De geneeskundige hulp
33
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welzijn, aangezien dit de volwaardige ontwikkeling van de personen
dient in de hand te werken.
Voorzeker een noodzakelijke gezondheidspolitiek is, zoals iedere
politiek, een wetenschap van het mogelijke. Doch men late zich hier
nog veel minder dan elders op sleeptouw nemen door simplistische
slogans of hinkende vergelijkingen. De medische verhouding tussen
patient en dokter blijft, in onze genuanceerde en beschaafde vorm van
geneeskunde, essentieel een persoonlijke verhouding, voor alles wat
niet louter lichamelijk technisch is. De psyche en de geest spreken
telkens mee en drukken zich uit in ziekte en genezing.
Waar ligt dan de maatstaf? Alleen in een gezonde opvatting van de
medische akt en een gezonde sociale gezindheid. Het is een kwestie
van inzicht en van levensopvatting zowel bij de leiding die de gezondheidszorg organiseert als bij het volk dat ervan geniet. Ongetwijfeld betekent dit een zware taak voor de christenmens, hij moge dan
zijn politicus, economist, sociale werker of dokter.

De religieuze gedachtenwereld
van Léon Bloy '>
door PONS HERMANS

A

LS in de kring van eigen geloofsgenoten een katholieke schrijver
ooit een „teken van tegenspraak" was en naast geestdriftige
bewonderaars bittere vijanden telde, dan is het wel de op 3 November
1917 te Parijs overleden Franse letterkundige en cultuurfilosoof Léon
Bloy. Niet alleen tijdens zijn leven, maar ook in de eerste decennia na
zijn dood bleef Léon Bloy voor velen de hoogvereerde meester, wiens
fonkelend radicalisme een groot deel van de jeugd wakker schudde en
begeesterde, voor tal van anderen daarentegen een pathologische geweldenaar, een binnenkerkelijke beeldenstormer, door wiens boeken
heel wat jongeren uit het lood werden geslagen en die volkomen de
„sensus catholicus" miste, zoals deze werd opgevat in de kringen,
welke toenmaals de toon aangaven. Ondanks de in het oog springende
eenzijdigheid van beide opvattingen ligt tóch zowel in de ene als in de
andere een onloochenbare grond van waarheid. Léon Bloy begeesterde
de jeugd door haar het Christendom niet primair voor te stellen als een
godsdienstig stelsel, theologisch en wijsgerig welgefundeerd, maar als
de altijd actuele werkelijkheid van het goddelijk Leven, waaraan wij
krachtens de ons geschonken Genade deelhebben. God, Christus, de
Sacramenten, de Evangeliën, Maria en de Gemeenschap der Heiligen,
dat alles is in Bloy's oeuvre niet voorwerp van eerbiedige-beschouwingop-een-afstand, maar dringt zich met visionnaire kracht aan ons op als
een bovennatuurlijke cosmos, waarin de ziel ademt en leeft als een vis
in het water. Anderzijds staan wij voor het onweerspreekbare feit, dat
juist in dit visionnaire karakter, evenals in het radicalisme van Bloy's
pamflettaire producten voor vele jongeren een zeker gevaar ligt. Het
geestelijk evenwicht van hen, die Bloy zonder onderscheidingsvermogen
lezen, wordt op een zware proef gesteld. Wie in zijn persoonlijke
Schrift-exegesen en in zijn vernietigende invectieven tegen al wat naar
zijn inzicht hic et nunc het Christendom ontsiert, niet het sterk-subjectieve element weet te onderkennen, loopt ongetwijfeld kans, zich in een
irreële levenshouding te verliezen. Het gevaar van Bloy is, dat hij
doorgaans gelijk heeft, doch dat men herhaaldelijk van dit „gelijk" met
1)

Naar aanleiding van de hoogst belangrijke dissertaties van Marie-Joseph Lory,
Desclée de Brouwer.

La pensée réligieuse de Léon Bloy.
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een variant op 'n oud adagium zou kunnen zeggen, dat het grootste
gelijk soms het grootste ongelijk is. Tevens is een levenshouding
hoe universeel ook haar grondslagen zijn — geen geestelijk confectieartikel, zodat hetgeen bij Bloy „past", omdat het werkelijk in zijn persoonlijkheid wortelt, bij vele zijner epigonen hol en onwaarachtig aandoet ,al stelt ook --- vooral waar het jongeren betreft die onwaarachtigheid ons meer voor een psychologisch dan voor een moreel probleem. Overigens constateert men, dat velen, die in hun jeugd door hun
kennismaking met Bloy wellicht enigszins „uit het lood werden geslagen", op rijpere leeftijd gekomen, hem toch in geen geval willen verloochenen. daar zij inzien, dat hij in hun geestelijk groeiproces een rol heeft
gespeeld, welker positieve waarde zeker opweegt tegen de nadelen van
een jeugdig déséquilibrisme, dat in het algemeen slechts door bekrompen denkende lieden al te ernstig wordt genomen en door het leven
zelf gecorrigeerd.
Vertegenwoordigt een aanmerkelijk deel van Bloy's oeuvre een geestelijke en letterkundige winst van blijvende waarde, Bloy zelf is intussen
een historische figuur geworden met het gevolg, dat na zijn dood in
Frankrijk en ver daarbuiten een nog steeds groeiend aantal dissertaties
verscheen, die verschillende aspecten van zijn persoonlijkheid belichten
en waarin de schrijvers zich beijveren, een objectiever beeld van de
„Pélérin de l'Absolu" te geven dan de uit liefde of haat geboren kleurrijke legenden. Onder degenen, die Bloy tot voorwerp van hun studie
maakten, neemt Dr Marie-Joseph Lory een zeer belangrijke plaats in.
Reeds in 1944 publiceerde hij een belangwekkende studie over „Léon
Bloy et son époque", waarin hij Bloy beschouwt in zijn verhouding tot
de gedachtenstromingen van zijn tijd en in zijn relatie tot zijn tijdgenoten, vrienden zowel als vijanden. Thans verscheen bij Desclée-de Brouwer zijn dissertatie sub titulo „La pensée religieuse de Léon Bloy", een
uitvoerige studie van de mens Léon Bloy, zoals deze zich in het negentiende eeuwse, liberale en langzaam ontkerstenende Frankrijk ontwikkelde tot een levende en strijdbare katholiek, die ondanks zijn menselijke tekortkomingen voor velen, onder wie tal van hoogstaande en
talentvolle geesten, een wegwijzer was naar de Kerk en naar een vurig
innerlijk leven.
In de religieuze gedachtenwereld van Léon Bloy vindt de schrijver
geen „ensemble d'idées claires et distinctes". Bloy was geen studax, die
langs de gebaande wegen der theologische en wijsgerige methodiek
dieper trachtte door te dringen in de Mysteries van het geloof. Men zou
eerder kunnen zeggen, dat hij begon waar de speculaties van de menselijke rede de grens der natuurlijke mogelijkheden bereiken en de Open-
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baring de onvolmaaktheid van ons kenvermogen te hulp komt. Lory
spreekt hier van een „ef f ort vers l'obscur, une montée au sein du
mystère, une cécité volontaire, une recherche à tAtons de l'éblouissement
promis par Dieu aux Ames simples et confiantes" (pag. 306) .
De invloeden, die op Léon Bloy's geestelijke ontwikkeling werkzaam
zijn geweest, waren te veelvuldig en te veelsoortig en het gebrek aan
leiding, zowel op geestelijk als op intellectueel en artistiek gebied, was
zo beslissend voor de vorming van zijn „profetische" visie op mensen
en verhoudingen, dat men' hem eerder als een geniale avonturier dan
als een „man van ideeën" kan beschouwen. Dit wil allerminst zeggen,
dat men hem niet au sérieux moet nemen, doch wel, dat zijn leven en
werk evenals dat bij de meeste avonturiers, op welk gebied ook, het
geval is — een zo eigenaardig-gecompliceerd beeld vertonen, dat alleen
een ernstig onderzoek in staat is, het waardevolle en blijvende in zijn
nalatenschap te scheiden van het waardeloze en onaanvaardbare. Toen
Bloy, na op jeugdige leeftijd het geloof te hebben verloren, als jongeman van 23 jaar onder invloed van Barbey d'Aurevilly was teruggekeerd tot de Kerk, werd hij als het ware bezeten door de drang tot
getuigen, teneinde aldus anderen mee te slepen naar God, die hij
oprecht beminde. Deze godsliefde was wezenlijk niet een in haar eenzijdigheid zo bedriegelijke „bewogenheid van het gevoel", welke zijn
dichterlijke natuur de koestering schonk van een sentimentele bevrediging. Wie zijn leven kent, dat vrijwel tot het einde toe door bovenmatig
lijden werd gekenmerkt — veroorzaakt door zijn eigen psychische
structuur, door armoede, ellende en miskenning — kan onmogelijk aan
zijn onaflaatbare trouw en aan zijn uitgesproken drang tot het opofferen
van zijn eigen levensgeluk ten bate van anderen, de diepe edelmoedigheid ontzeggen van de waarachtige liefde, welke door St. Thomas „een
bewogenheid van de wil" wordt genoemd. Deze trouw aan God en aan
de Kerk heeft bij Bloy steeds vooropgestaan en allen, die hem hebben
gekend zijn het er volkomen over eens, dat, als de Kerk ooit een
van zijn boeken op leerstellige gronden zou hebben veroordeeld, waarschijnlijk geen letter meer zou hebben geschreven. Tóch was Bloy allesbehalve een mak schaapje in Petrus' kudde. Juist zijn liefde tot de Kerk
deed hem vlam vatten bij elke werkelijke of vermeende verontreiniging
van Haar aards gewaad, óók al moest zijn striemende verontwaardiging
zich daarbij richten tegen de hoogste gezagsdragers. De zonden, fouten,
vergissingen en middelmatigheden van de individuele mens vonden wel
begrip bij hem, die ook zichzelf slechts een zwakke sterveling wist,
wiens grootste droefheid was, geen heilige te zijn. Tegen de verheffing
van de meest beschamende mediocriteit tot systeem, ja zelfs tot bewon-
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deze introductie in de gezapige sfeer der Lage Landen het effect van de
bekende knuppel in het hoenderhok. Deze Bloy moest wel een hoogmoedige dwaas zijn! Wie anders zou in zulke felle, striemende bewoordingen de „heilige husjes" van onze „gezeten burgers" durven aan te
tasten? In het goddeloze Frankrijk mocht zo iets al mogelijk zijn en
misschien niet helemaal misplaatst, wij hier in Nederland waren toch
werkelijk te braaf en te kalm van aard, dan dat wij behoefte zouden
hebben aan zo'n luidruchtige ongeluksprofeet. Het was in de tijd, dat
de katholieke Nederlandse gemeenschap slechts zeer weinig begrip aan
de dag legde voor wat er onder de bewuste jeugd leefde en elk idealisme en alle critiek onmiddellijk als „neiging tot integralisme" werden
bestempeld, mede onder invloed van een hoogmoedig mens als Bloy in
jongerenkringen gegroeid. Men dreef op die manier velen — en niet
altijd de slechtsten! — in de hoek van het geestelijk separatisme of deed
hen ontmoedigd heengaan naar andere kampen, waar de atmosfeer
althans minder benauwend was. Lory maakt thans niet slechts op grond
van Bloy's werken, maar vooral ook op grond van de getuigenissen van
velen, die de schrijver persoonlijk van nabij hebben gekend, een einde
aan deze legende over de „hoogmoedige opstandeling", die de christelijke geest ten enenmale miste. Er zijn tal van uitingen uit Bloy's boeken
te halen, die, louter textueel genomen, zijn tegenstanders in het gelijk
schijnen te stellen. Inderdaad — schrijft Lory met de spirituele goedmoedigheid van de Fransman, die zich wel sterk van de „steile" Nederlandse interpretaties-naar-de-letter onderscheidt „zijn uitvallen waren pittoresk, maar zijn gebed 's avonds was toch ontroerender", nadat
hij enkele alinea's voordien heeft geconstateerd: „Bloy is slechts waarlijk zichzelf als hij gewoon en ontspannen is" (pag. 56) . Natuurlijk kan
men hiertegen terecht aanvoeren, dat wij in Bloy's werken doorgaans
niet met die „gewone" en „ontspannen" schrijver te maken hebben,
doch integendeel met een schrijver, die de sterke neiging heeft tot het
verabsoluteren van goed en kwaad en tot het gebruik van soms waanzinnig lijkende hyperbolen en invectieven. Dit wordt ook door Lory niet
geloochend, die echter juist door zijn veelzijdige studie van Bloy's werk
en persoonlijkheid voldoende begrip voor diens geest aan de dag legt,
om met zekerheid te kunnen bevestigen, dat Bloy ---- de werkelijke Bloy!
zich zelf zeer goed bewust is geweest van deze „overdrijving", die
men als een persoonlijke litteraire vorm moet beschouwen, dienstbaar
aan eeuwige waarden. Er ligt ik constateerde dit reeds hiervoren ^-weliswaar in deze opzettelijke overdrijving een gevaar voor hen, die
zich al te zeer door de vorm laten biologeren, zonder Bloy naar inhoud
en bedoeling te begrijpen, doch anderzijds pleegt het luiden van de
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stormklok doorgaans meer effect te hebben dan het uitdelen van tamme
strooibiljetten. En rechtvaardigt de ontkerstening van het Europa der
laatste eeuw niet het luiden van de stormklok, óók al klinkt haar geluid
niet zo aangenaam in de oren van hen, die zich liever in arcadische dromen vermeien?
Graag sluit ik mij dan ook aan bij de eindconclusie van Dr Marie
Joseph Lory, die intussen tot professor aan het Europa-College te
Brugge werd benoemd: Léon Bloy was ondanks zijn opvallende fouten
en tekortkomingen een heldhaftig mens en een geniale schrijver, die bij
voorbaat alle lijden aanvaardde en niet vreesde, zich op alle wegen te
wagen als hij aan het einde God hoopte te vinden.
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Naast dit realistische karakter van het hedendaagse denken, ook
over de maatschappij, ontwaren wij het emotionele karakter ervan. Is
de eerste trek erop gericht het maatschappelijke verschijnsel in de rijkdom van al zijn schakeringen aan het wijsgerig denken voor te houden,
de tweede bedoelt de denkende mens zo volledig mogelijk en niet enkel
als denkinstrument met dat verschijnsel in contact te brengen. Was het
realiteitsbesef gericht op de toenadering van het subject tot de volheid
van het object, de emotionele trek van dit denken zoekt naar de confrontatie van dat object met het totale subject. Men laat aldus, met
andere woorden, de maatschappij en haar talrijke facetten de gehele
mens aanspreken, het maatschappelijke phenomeen moet niet alleen
maar een interessant, maar overigens vrijblijvend voorwerp van onderzoek zijn voor zijn registrerende en systematiserende verstands-apparatuur, maar het moet de ganse mens in beweging brengen, waardoor
zijn denken bevruchtend wordt doordrenkt met zijn gevoelens omtrent dat verschijnsel van de mens en zijn gemeenschap. Daarom wordt
dit denken ook hier alweer zo toegespitst naar de mens als kern van
maatschappelijk handelen en gebeuren, en volstaat men ook niet met
aandacht voor de formele structuren, die het kader van zulk handelen
en gebeuren ineenvlechten. Ook de sociale wijsbegeerte gaat een stuk
anthropologie worden en bevrijdt zich uit de kille greep der puurformele sociologie.
Het ligt voor de hand, dat deze concretisering zowel in object als in
subject van het denken over de maatschappij nauw verband houdt met
de derde karaktertrek die ik natuurlijk existentieel moet noemen. Het
zou wel verwonderlijk zijn, als we deze trek van hedendaags denken
niet ook op dit gebied ontmoetten. Ik bedoel daarmede in dit verband,
dat men zijn bespiegelingen over mens en maatschappij doet vanuit een
concreet existeren van die mens en die maatschappij en ook weer met
een concrete situatie als einddoel. Men zou het misschien nog beter,
doch wat vreemdklinkend een situationeel denken kunnen noemen. Uitgangspunt en toerekeningspunt is de concrete, actuele situatie van de
mens in zijn maatschappelijke verstrengeling van heden en morgen.
Daardoor krijgt heel de wijsgerige problematiek van dit maatschappelijke onderzoekingsveld een typisch actueel aspect, dat niet zonder
gevaar is, nl, niet zonder het gevaar, dat men in de voorgrond der actualiteit blijft steken en dat de metaphysische achtergrond, die reële
betekenis voor die actualiteit heeft, maar ook verleden en toekomst door
die actualiteit heen met elkaar in verbinding brengt en het zicht op de
diepere zin van dat alles openstoot, buitengesloten wordt. De bezorgdheid om de enkele situatie in haar onmiddellijk ervaren concreetheid en
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om de realiteit als object van empirisch wetenschappelijk onderzoek
dreigt de blik voor de metaphysische werkelijkheid nogal eens te versluieren. Als waarschuwend voorbeeld zou hier een staatsphilosoof als
Carl Schmitt genoemd kunnen worden, wiens onbetwistbare eruditie en
orginaliteit geen beletsel is geweest om achtereenvolgens, al naar gelang der situaties, een christelijke democratie, een democratisch socialisme, een nationaal socialisme te funderen. Aan het gevaar van zulk situatiedenken, moet ook Plessner gedacht hebben, toen hij enige jaren
geleden een mondeling prae-advies voor de vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts over het probleem van het gezag van het recht en de
macht van het Volk begon met zich af te vragen, waar hier nu het typisch wijsgerige probleem lag. Uit het referaat van zijn medepraeadviseur en uit de discussie is dan ook wel gebleken, dat men hier veel meer
met een feitelijk-politiek vraagstuk te doen had (waarbij zelfs de Belgische Koningskwestie op het tapijt kwam) en dat de aanwezigen ( een
auditorium van „rechtswijsgeren"!) een metaphysiek van de staat (met
uitzondering dan van Plessner) eenvoudig niet meer poogden te benaderen. 2 )
De moderne staat ondergaat op zijn beurt de weerslag van zulk zuiver
feitelijk, louter concreet-politiek denken, hij wordt niets anders dan
een machts- en registratie-apparaat, zonder behoefte aan een metaphysische rechtvaardigingsgrond. Zijn gelding, ja zelfs zijn geldigheid is zijn bestaan. Dat is een vrucht van en tevens het zaad voor een
staatsdenken, dat terughuivert voor een metaphysische beschouwing
van de staat, zijn gezag en zijn gerechtigheid.
Die lijn laat zich trouwens ook vervolgen in de opvatting omtrent het
recht. Dit is veelal — het scherpst in het zuiver formele denken van
Kelsen, maar ook in het sociologische denken van de Scandinaviërs
afgezakt tot een technisch instrument, dat men hanteert om een of
andere doelstelling van macht of heerschappij, zonder verband met
welke materiële gerechtigheidswaarde dan ook, te bereiken.
2.
Dit realistische, concrete en actuele denken over maatschappelijke
vragen betekent dus lang niet altijd een diepere en meer omvattende
kennis van sociale problemen, maar houdt veelal ook het gevaar van
een voorgrond-problematiek in zich. Dat wordt niet veel beter op een
typisch punt, waarop dit denken veelal gericht is en waarin het als het
ware zijn bekroning zoekt: de prognose voor de naaste of verder ge2

) Men zie de Handelingen van die Vereniging, XXXV (1950/51) .
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legen toekomst en de poging deze door middel van planning in de hand
te nemen. De planning kan uiteraard alleen in de kwantiteit bestaan,
want zij leeft alleen van het berekenbare. Op die wijze maakt zij van
de toekomst der maatschappij niets dan een berekend kader, waarvan
de voortreffelijkheid wordt afgemeten naar de engheid en de stevigheid,
waarmede het de speelruimten der persoonlijkheid inbindt. De onberekende verrassing, vrucht van 's mensen geestelijke spontaniteit, is
veelal een onwelkome verstoring van het berekende en voorgetekende
plan en doorbreekt een structuur, die het maatschappelijke lichaam in
een vormvast keurslijf had moeten persen en vasthouden. Bij dit plandenken hoort dan ook de strakke organisatie en een welig voortwoekerende bureaucratie. En zo deze laatste er al niet bepaaldelijk toe
bestemd is zoals G. Marcel dat niet zonder overdrijving beweert
dan leidt zij er toch wel gemakkelijk toe „a entraver, a paralyser foute
création possible". 3 ) Een ernstig verwijt, dat ons tevens weer wat
verder brengt bij onze overdenking over de karaktertrek van onze
samenleving en van ons philosopheren daarover.
Want het georganiseerde en planmatige is een rationele overbelichting van één, nl. het rationele aspect der samenleving. Het is op het
niveau van het maatschappelijke netwerk overplanting van wat de
techniek en een rationalistische bedrijfseconomie in het arbeidsproces
zijn: de uiterste reductie van het menselijke (in het arbeidsproces: van
de menselijke economische productiviteit, in de maatschappij: van de
tussenmenselijke vervlechtingen en verhoudingen) tot het enkel rationeel berekenbare en dus quantitatief herhaalbare. Dat betekent dus een
ontluistering van al dat menselijke, dat ontdaan, leeggezogen wordt van
alles wat buiten de berekening kan vallen e n dus teruggebracht tot
het geraamte van wat menselijk handelen eigenlijk is. Gemeten en
gewogen mag de menselijke handeling alleen nog uiterlijk gesteld worden, zij mag echter niet meer van binnenuit door de ganse mens worden
gedacht en gedragen.
Hier staan wij nu in onze samenleving voor een merkwaardige innerlijke tegenspraak, die practisch het gehele beeld van de maatschappelijke chaos beheerst: aan de ene kant immers de behoefte om de gehele mens tot zijn volle recht te laten komen en dan aan de andere kant
een maatschappelijke structuur, die erop berekend is de mens te rationaliseren en zijn totaliteit af te schilferen tot een willig, beter nog een
willoos werktuig in de hand der rekenkundige technici en organisatoren. Karl Mannheim heeft reeds jaren geleden op dat verschijnsel gewezen, het verschijnsel dat bij hem wel deze naam moest krijgen: die
---

3)

Gabriel Marcel, Les hommes contre l'humain, 1951.
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Disproportionalitat zwischen Rationalitát und Irrationalitt in der Gesellschaf t, de wanverhouding dus door het teveel aan gerationaliseerde
levensvormen aan de ene, maar een teveel aan irrationeel leven aan de
andere kant. 4 )
Die tegenspraak is niet zo onverklaarbaar, als men misschien geneigd zou zijn te geloven. Integendeel, deze twee afgronden roepen
elkander op: de gerationaliseerde en gestandaardiseerde mens zoekt
naar de uitwegen uit het sociale raam, waar, hij al zijn gevoelens en
invallen dan ook eens de vrije loop kan laten. En naarmate hij buiten
dat raam minder beredeneerd en zelfs onredelijk te werk gaat, wordt
het meer nodig hem binnen dat raam telkens terug te voeren en op te
vangen in de smalste ruimten, waarbinnen ieder initiatief aan zijn kant
als overbodig uitgeschakeld is.
Hiermede is een ernstig euvel van onze maatschappelijke existentie
aangeduid: zij moet nl. gezocht worden 6f in georganiseerde kaders,
die alleen nog maar het verstandelijk afgemeten standaardgedrag van
de betrokkenen vorderen denk bijv. aan het arbeidsproces in de
fabriek, maar ook al aan werkplaats en aan kantoor en zelfs aan sportbond en vakvereniging
6f in irrationele groeperingen, waar men
juist in emoties en sensaties zichzelf geheel verliezen kan
denk hier
aan het moderne amusement van bioscoop en sporttribune. Men vraagt
zich dan met zorg af, hoe de meest natuurlijke gemeenschap, het gezin,
eruit komt te zien: ook zo'n rationeel kader, dat men organiseren wil
en precies wil voorschrijven, hoe het behoort te zijn ingericht en hoe
men er handelen (ik durf niet zeggen: leven) moet? Of dat juist niet
en dan een vergaarbak van emotionele uitlaatkleppen, die uiteindelijk
zelf uit elkaar springt? Zou de crisis van het gezin niet goeddeels hier
uit te verklaren zijn, dat het zijn plaats moet hebben in een maatschappij, die nu eenmaal zulk een wanverhouding tussen het rationele en
het irrationele van de mens te zien geeft, een maatschappij, die de totaliteit heeft uiteengescheurd, waardoor enerzijds het irrationele niet
meer beheerst wordt door de ratio en daarvan losgeslagen aan zichzelf wordt overgelaten, maar anderzijds deze verdord is, doordat zij niet
meer van irrationele waarden mag zijn doortrokken? 5 )
Wij mogen de vraag nog algemener stellen dan alleen met betrekking tot het gezin, ook al zal hier het duidelijkste en meest illustratieve antwoord krijgen. Wij mogen ons afvragen, of in zulk een maatschappelijke inrichting het animal sociale nog wel ergens de kans ge4) Karl Mannheim, Mensch und Gesellscha f t im Zeitalter des Umbaus, 1935.
5) Uitvoeriger schr. dezes in zijn brochure: Das Christliche Gewissen im of fentlichen Leben, Berlin, 1952.
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laten is zijn socialiteit te verwerkelijken. Is er, zo kan die vraag ook
luiden, nog gelegenheid voor de ontmoeting? Dat betekent, heel kort
gezegd: is er contact van persoon tot persoon, waarin men elkander
ervaart en waarin men ook het ervaren-worden beleeft? Voor zulk een
contact, wil het echt, volop menselijk contact zijn, is tweeërlei vereist, nl.
de vrije mens, die in zelfbepaling zijn ontmoeting kiezen en ontwikkelen
kan, en de innerl ij ke bereidheid om voor de ander en naar de ander
open te staan en zo met die ander een werkelijke ontmoeting te
hebben. 6 )
Een individualistisch isolationisme, maar ook de planmatige organisatie staat aan zulk een vrijheid, bereidheid en openheid in de weg.
Onze weg tot elkander is geblokkeerd door onberedeneerde gevoelsexplosies of nodeloze gevoelsafsluiting, omdat hij getraceerd is door
een al te beredeneerde „Fremdbestimmung". Wij missen aan de ene
kant de mogelijkheden tot vrije initiatieven, waar de gehele mens met
zijn spontaniteit en zijn zelfverantwoordelijkheid achter zou kunnen
staan, en wij worden aan de andere kant over paden voortgestuwd,
waar wij wel naast, maar niet mét anderen voortgaan of waar wij wel
de ander tegenkomen, maar niet ontmoeten. Dat betekent, dat wij de
ander niet ervaren als de evenmens, met wie wij in ons mens-zijn, niet
alleen in de maatschappelijke organisatie verbonden zijn. In de organisatie hebben wij alleen functioneel met elkander te doen, maar psychisch en metapsychisch zijn wij veel inniger met elkander verbonden.
Dat aspect wordt echter door het functionele afgeschermd e n
toegedekt.
In een irrationele machts- en gevoelsuitleving komt dat diepere aspect
niet bloot, maar wordt het weer overwoekerd door de verdrongen geldingsdrang, die niet de meest geschikte band met de evenmens pleegt
te knopen. En zo wordt de diepe, echt sociale belevenis een steeds
zeldzamer gebeuren in ons maatschappelijk bestaan.
De mens is eenzaam geworden. Dat is het resultaat van onze bespiegeling over de verstrengelingen, waarin onze samenleving hem
heeft verstrikt.
3.
De benauwende vraag, die zich nu opdringt, is deze, of wij bij de
pakken moeten neerzitten en deze ontwikkeling hulpeloos over ons heen
moeten laten gaan?
Wij kunnen niet volstaan met de twee heftig ontkennende antwoorden, die men in een welgemoed optimisme nogal eens uitjuicht. Het ene
6 ) J. J. P. van Boxtel, Herstel der liefde in de sociale wijsbegeerte, inaug. rede
Nijmegen, 1953.
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zegt: welneen, wij gaan daarom niet bij de pakken neerzitten, wijl we
zélf kunnen aanpakken. En het andere stamt uit christelijke vroomheid: welneen, wij zijn daarom niet hulpeloos, wijl Christus met ons is.
Een antwoord van aards humanisme en een van Roomse blijdschap,
als men wil.
Waarom gaan die antwoorden in deze oppervlakkige eenvoud niet
op? Het eerste niet, omdat het eigenaardige van deze ontwikkeling
nu eenmaal is, dat we ze niet zelf in de hand hebben, maar dat we
hier met een „Fremdbestimmung" te doen hebben. We organiseren
niet, maar worden georganiseerd, we krijgen de standaards thuis.
Daarentegen is het christelijk piëtisme zich wat al te weinig bewust van
de dreiging, dat hier de persoonlijke ontplooiing en verantwoordelijkheid afgegrendeld gaat worden en dat de mens op de gevaarlijke
weg wordt gedreven, waar hij van zijn persoonlijkheid, de kern van
zijn menszijn, beroofd gaat worden. Dat is nog wel iets anders dan een
christelijke zelfverloochening, een ontlediging in Christo.
Dus dan toch maar het antwoord van gelaten berusting en zelfuitlevering tegenover de geschetste ontwikkeling? Ook dat is onjuist.
Voor het meer genuanceerde antwoord dienen wij op een drietal
punten te letten.
Vooreerst op de ruimten, die de mensenlijke samenleving dan toch
nog altijd openlaat voor spontane, persoonlijke en daardoor zelf-verantwoordelijke belevingen, waarin wij ook de vrije, open ontmoeting
kunnen beleven. Om nu maar heel dicht bij huis te blijven: ik denk aan
de existentie van de student. 7 Hij is nog altijd in de gelukkige situatie
van een zekere vrijbuiterij; dat kan zelfs, als zij goed worden opge
vangen, op de werkstudenten afstralen, ondanks hun binding in het
maatschappelijk raamwerk. De student zal echter die vrijheid op
een andere wijze dienen te „besteden" dan vroegere generaties zich dat
veroorloof den. Was vroeger studentikoze vrijheid vooral de tegenstelling tot burgerlijke dufheid, tot bekrompen en slaperig philisterdom,
men zal het contrast nu meer moeten zoeken tot de strakke en straffe
vormen der overgeorganiseerde maatschappij, waarin functionaliteit de
enige bestaansgrond dreigt te worden.
De student is geen functionaris en moet het ook niet willen zijn;
het „studieloon" is niets anders dan een verdere uitbreiding van dat
functionalistische denken, dat nu al de voorbereiding als een functie
ziet en daarom de student nu al in zijn greep wil krijgen. Daartegen
behoort hij in verzet te blijven.
)

7 ) Deze beschouwingen zijn indertijd voor een gehoor van universiteits-studenten
gehouden.
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En dat niet alleen om althans de studententijd als een vrije voorhof
voor zijn maatschappelijke werkkring te beleven, zoiets als een voorgeborchte van natuurlijk-vrije gelukzaligheid vóór de drempel, waar
het doctoraal-examen hem wacht met een veroordeling tot levenslang
achter de „huis clos" der maatschappij. Neen, de student moet zijn
vrijheid niet zien als een restje, dat is overgebleven van een liberale
tijd en waarvan hij na een kort profijt onherroepelijk afstand moet
doen, maar als een scholing, die hij zich ten nutte moet maken voor, en
waarvan hij wat mee moet nemen naar de maatschappelijke loopbaan,
die hem straks gaat opeisen. Daarin moet de academicus iets en zelfs
veel van de vrijheid, de zelfverantwoordelijkheid, de creatieve spontaniteit aandragen, die de zin van academische vorming uitmaakt. In de
maatschappij moet de intellectueel ex professo de man zijn, die critisch
tegenover het organisatorische en geplande kader durft staan en het
eventueel zelfs durft te laten springen.
Maar wij hebben nog een andere taak te vervullen in de samenlevingsstructuur, zoals die in het voorgaande is geschetst. En dat is: wij
moeten ze onderzoeken, aanvaarden en zelfs bevorderen op de positieve waarden, die ze bevat. Om die waarden te kunnen opsporen,
moeten wij, zoals Guardini het met bewonderenswaardige jeugdigheid
van geest en frisheid van oordeel heeft gezegd, de oude maatstaven
uit de hand durven leggen, waarmede wij op grond van een individualistisch-humanistisch verleden van enkele eeuwen hebben leren wer
ken en vertrouwd zijn geraakt. 8 ) Daarvoor kan het sociaal-humanisme
humanisme hier in een bijzondere, christelijk gevulde zin verstaan --van de middeleeuwen niet meer terugkeren, maar de nieuwe verhoudingen, die zich aankondigen en waarin wij ons goeddeels al bevinden,
dragen haar nieuwe waarden in zichzelf . 9 ) Al die organisatorische vervlechtingen zijn niet alleen maar demonische machinaties, maar scheppingen van menselijk vernuft en redelijk inzicht. Ook al kunnen de daarin vervatte waarden en mogelijkheden ons nog niet dadelijk aanspreken,
ze moeten er wel degelijk zijn, het gaat er maar om er ons, onbevangen
in oude criteria, geheel voor open te stellen. Wanneer ik naar een illustratie zoek van de bewering, dat ook het georganiseerde samengaan en
samenwerken een zinvolle waarde bevat, dan denk ik niet in de eerste
(ofschoon ook lang niet de laatste) plaats aan de stoffelijke welvaart,
die het gemechaniseerde en getayloriseerde arbeidsproces heeft gebracht, maar aan de zuiver wetenschappelijke resultaten, die alleen in
8) R. Guardini, Das Ende der Neuzeit, 1950.
9) Men zie ook schr. dezes in zijn artikel: Die Wertung des Menschen im Recht
unserer Zeit, in: Politeia, 1953, p. 36.
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(teamwork) bereikt
bereikt konden
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inhoud niet
niet meer
meer met
met zich
zich
beoefenaar der
der wetenschap
de vruchten
vruchten der
der specialisatie
specialisatieniet
nietonderschatten
onderschatten
ronddraagt.
ronddraagt. Laten wij de
wetenschap bezig
bezig
en laten wij vooral met instemming
instemming begroeten.
begroeten, wat de wetenschap
die een
een nieuw
en
is daarover
daarover heen
heen te
te bereiken:
bereiken: een samenwerking,
samenwerking. die
nieuw en
vruchtbaar
dan niet
niet alleen
alleen meer
meer in
in de
de keten
ketender
der
vruchtbaar verband
verband legt.
legt. Men zal dan
traditie.
door alle
alle generaties
generatiessamenhoudt,
samenhoudt.gebonden
gebonden
traditie, die de wetenschap door
zijn.
maar ook
van de
de medewerkers,
medewerkers. die
diegelijktijdig
gelijktijdig op
opverwante
verwante
zijn, maar
ook in die van
gebieden
vorsen of onder
onder andere
andere aspecten
aspecten hetzelfde
hetzelfde object
objectonderonder..
gebieden vorsen
zoeken. Dit
Dit moderne
moderne teamwork
teamwork staat
staat nog
nog maar
maar aan
aan zijn
zijn begin.
begin. Maar
Maar het
het
is toch al een
een symptoom
symptoom van
eigenwaarde en
zin. die
die ook
ook
van de eigenwaarde
en de eigen zin,
in groepsverbanden
groepsverbanden kan
zijn gedegen
geiegen en
alleen maar
maar met
met
kan zijn
en die men niet alleen
om collectivering
collectivering en
enVermassung
Vermassungkan
kandooddrukken.
dooddrukken.
het geweeklaag
geweeklaag om
Andere voorbeelden zou men kunnen vinden naast het reeds
reeds genoemde
genoemde
arbeidsproces
(dat niet
niet enkel
enkel negatieve
negatievekanten
kanten
arbeidsproces in
in het
het grote
grote stadsleven (dat
heeft).
zgn. sociale
socialezekerheid
zekerheid e.d.
e.d.
heeft) , in de zgn.
Is trouwens
trouwens het verband,
verband. ja zelfs
zelfs het
het massale,
massale. niet
niet op
opzijn
zijnplaats
plaatsinin
wat toch
toch zo
zo bij
bij uitstek
uitstek het
hetdiepst
diepstpersoonlijke
persoonlijke van
van de
demens
mensraakt,
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massale karakter
karakter van
van
allerlei hedendaagse cultuuruitingen te verguizen en alleen
alleen maar
maar te
te verver..
guizen
dit ook
ook tetewraken
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goed recht
recht van
van de
de massa,
massa. ook
ookals
alsmassa?
massa?
rekenschap geven
geven van
van het
het goed
de massa
massa erkend
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4.
Wij drijven van de philosophie in de theologie over, en dit dunkt
mij eveneens karakteristiek voor het moderne philosopheren wellicht
met uitzondering van de logistiek .--: de christen, die zijn wijsgerige
gedachtengang de vrije loop durft laten, moet wel in de wateren der
theologie verzeild geraken. En hier ligt het derde punt, dat nog
gememoreerd moet worden: de onvolmaaktheid van ons denken over de
mens in-zijn-samenleving en de onvolmaaktheid van die samenleving
zelf.
Als wij eerlijk staan tegenover ons denken, moeten wij tot de erkenning komen dat het ons telkens weer onbevredigd laat. Wij kunnen wel
aangenaam verrast worden door een lichtstraaltje, dat af en toe in de
complexe duisternis binnenvalt, en wij kunnen ons zelfs laten meeslepen in een betoog, dat telkens nieuwe perspectieven opent. Maar
onophoudelijk dringt zich het gevoel en bij nadere reflectie ook het inzicht op, dat het laatste woord maar niet gezegd wil worden. De gedachten zijn te weinig diep of te weinig breed, men staart zich blind
op een detail, verliest samenhang en achtergrond uit het oog, of men
vindt brede lijnen, maar mist dan weer de noodzakelijke nuances, waarop het beeld der werkelijkheid toch ook recht heeft.
En waar men al met instemming de aanpak, probleemstelling en
methode meent te kunnen begroeten, vindt men telkens de onmogelijkheid daarvan een zuiver rationele verantwoording te geven. Dan stoot
men altijd ergens op een willekeur, die men in het beste geval geniaal
mag noemen, maar die aan de enkel redelijke verantwoording ontsnapt.
En niet alleen ons denken over het sociale phenomeen is onbevredigend, ook dit verschijnsel zelf bergt onvolkomenheden in zich. Onvolkomenheden naar welke maatstaf? Naar een maatstaf, die men als
ideaal in zich ronddraagt, maar waarvan men niet beweren kan, dat hij
zich ergens verwerkelijkt heeft. De mens grijpt dus telkens toch weer
boven zijn historische bepaaldheid en zelfs boven alles wat hem aan
historisch gebeuren bekend is geworden uit. De mens is, ook in zijn
socialiteit, een wezen, dat zich niet in de immanente dimensies van
situatie en ervaring vermag op te sluiten, maar altijd op weg is zich te
transcenderen.
Maar omdat hij altijd en noodzakelijk op weg is, is hij altijd onbevredigd: hij is nooit gearriveerd, in zijn gemeenschapsleven noch in
zijn denken daarover. Dat moet voor hem een reden zijn enerzijds in
de conditie van het onderweg-zijn te berusten, maar anderzijds dan
ook nooit in die conditie te gaan rusten. Hij moet in zijn denken en
beleven, ook van zijn sociale existentie, aanvaarden het eindpunt niet te
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Langs zijwegen der neutraliteit
van 1914
Het Nederlands
Nederlands Opperbevel
Opperbevel van
1914 tot 1918
1918
DR C.
C. T.
T. DE JONG
door DR

B
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uitvoer van
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bevelhebber zag zich genoodzaakt tegen dit optreden bij de Ministerraad te protesteren. Gelukkig was de Duitse Regering geenszins geneigd het oor te lenen aan de suggesties van haar consul-generaal.
Later bleek deze zelfde dr Gneist, die een zeer gevaarlijke figuur was,
ook de leider te zijn van een uitgebreide Duitse spionnage-dienst met
Rotterdam als centrum. Niet alleen het buitenland veroorzaakte moeilijkheden; een principiële controverse tussen Regering en Opperbevel
maakte de zaak nog gecompliceerder. Generaal Snijders nl. bleek weldra geen voorstander van een academische neutraliteit, welke onvoorwaardelijk verzet tegen elke gebiedsschender eist, dus ook tegen die
partij welke ons te hulp zou snellen bij een schending van ons territorium door de andere oorlogvoerende partij. Reeds op 22 Februari 1915
drong de Generaal bij de Regering op nieuwe instructies aan. Zijn
anti-Geallieerde gezindheid liet hij hierbij al enigszins doorschemeren.
De Regering antwoordde hem op 26 Februari, dat zij neutraal wilde
blijven en geen keuze voor een der oorlogvoerende partijen wilde doen,
zoals de Opperbevelhebber gesuggereerd had.
Kort na de afkondiging van de verscherpte duikboot-oorlog, op 18
Februari 1915, volgde van Engelse zijde een merkwaardige poging de
Nederlandse neutraliteit in een ongewenste richting om te buigen. Sir
Edward Grey, de Engelse staatssecretaris van buitenlandse zaken,
polste op 25 Maart 1915 onze Gezant in Londen, Jhr. de Marees van
Swinderen, over een eventueel samengaan van Nederland met Engeland. Er zou, zo verklaarde Sir Edward, in de toekomst wel eens een
moment kunnen komen waarop Nederland zich zou moeten beraden aan
welke kant het wenste te staan. Daarbij zou dan ter sprake kunnen
komen, wat Engeland ons in dat geval te bieden had. Twee dagen
later preciseerde de Engelse Gezant hier te lande, Sir Alan Johnstone,
de woorden van zijn chef: Engeland zou ons land bij een Duitse aanval
terstond te hulp komen en garandeerde ons dan een steun van maximaal 150.000 man. Korte tijd hierna retireerde de Engelse Regering.
Op 21 April verklaarde Sir Alan Johnstone tegenover de Minister van
Buitenlandse Zaken, dr Loudon, dat zijn Regering ons noch als neutraal land wilde compromitteren noch ons pressen tot een oorlog tegen
Duitsland. Minister Loudon sprak zijn dank uit voor deze verklaring,
doch voegde er diplomatiek aan toe dat ook onze verhouding tot Duitsland goed was, ondanks het torpederen van de „Katwij k" door de
Duitse LIB-10 op 14 April 1915. Op dit laatstgenoemde voorval, dat
in Nederland grote verontwaardiging gewekt had, was door de Engelse
Gezant namelijk gezinspeeld. Met deze démarches van Sir Edward
Grey en Gezant Johnstone eindigen voorlopig de Engelse inmengingen
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in onze politiek. Zij waren ongetwijfeld voor een goed deel geïnspireerd geweest op de in Nederland zeer sterk levende angst voor een
Duitse annexatie van België, waarop in deze periode door Duitse militaire kringen sterk werd aangedrongen.
Veel gevaarlijker dan de Engelse poging om ons te beïnvloeden was
de crisis van 31 Maart 1916. Op 30 Maart arriveerde een zeer alarmerend telegram in Den Haag, verzonden door onze Gezant te Berlijn,
baron Gevers. De inhoud van dit telegram kwam hierop neer, dat de
Duitse Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Von Jagow, van Nederland de verzekering eiste dat wij onze linker Schelde-oever voldoende versterkt hadden, zulks in verband met een door Engeland
voorbereide invasie op deze oever. Het Engelse plan zou volgens Von
Jagow zijn om een grootscheepse invasie tegen België te lanceren,
waartoe de Engelse troepen een pied a terre op ons grondgebied nodig
hadden. Was daarom de linker Schelde-oever niet voldoende versterkt,
dan zou Duitsland geen moment aarzelen de nodige maatregelen te
treffen, desnoods ten koste van onze neutraliteit. In Den Haag sloeg
dit telegram als een bom in. De Opperbevelhebber greep de gelegenheid aan om weer aan te dringen op hernieuwing zijner instructies. De
Regering ging echter niet met hem mee en besloot na herhaalde besprekingen de verloven van de militairen in te trekken als waarschu
wing aan Duitsland, dat wij op alles voorbereid waren 2 ) Het stopzetten der verloven leidde tot een paniekstemming in het land en tot
een „rush" op banken en levensmiddelenzaken, zoals deze ook in
Augustus 1914 had plaats gevonden. De verwarring werd nog vergroot door de vele tegenstrijdige berichten die weldra overal circuleerden. De een sprak van een op handen zijnde Engelse aanval, de ander
van een Duitse. Gezien het delicate van de situatie, werden ook door
de Regering geen verklaringen afgelegd. Maar reeds op 2 April kwam
er een kentering in de toestand. Baron Gevers seinde uit Berlijn, dat de
Duitse Regering hem meegedeeld had zich vergist te hebben in de
Engelse plannen en haar excuses aanbood voor de hier te lande veroorzaakte onrust. Een gevaarlijke crisis leek bezworen. Er zat echter nog
wat meer achter deze crisis van 31 Maart 1916. In Februari van ditzelf de jaar had een Duitse agent de Chef van de Inlichtingendienst
van het Nederlandse Algemeen Hoofd Kwartier gepolst over het
voeren van besprekingen betreffende een voorbereidend militair overleg tussen Duitsland en Nederland. Hiertoe zou dan ook van Duitse
zijde een Stafofficier worden aangewezen. Een zelfde poging scheen
2

) Gen. Snijders had z' If zonder succes een tweede mobilisatie bepleit.
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reeds in 1915 te zijn gedaan. Nadat de Nederlandse Regering vanzelfsprekend dit contact van de hand had gewezen, volgde de hierboven
beschreven Duitse intimidatie-poging teneinde onze neutraliteit op de
proef te stellen. Aldus zag ook de Opperbevelhebber de crisis van
31 Maart, getuige een memorandum naar aanleiding van deze affaire:
„Ik vermeen nog altijd, dat het niet-slagen van de pogingen, die in
1915 en 1916 van Duitsche zijde zijn aangewend om verbinding te
krijgen met de Nederlandsche Generale Staf, heeft geleid tot de
Duitsche mededeling van 30 Maart 1916". Duidelijk blijkt uit deze zinsnede het oorzakelijk verband tussen de Duitse voelingname met onze
Staf en de gebeurtenissen in Maart. Weer was ons land buiten de
oorlog en binnen de wisselvallige koers van haar neutraliteit gebleven.
Wisselvallig was deze koers zeker, want reeds begin 1917 volgde
een nieuw incident, dat tot dusver evenzeer onbekend gebleven is. Het
werd voorafgegaan door een nieuwe wrijving tussen Regering en Opperbevel. Geïnspireerd door de grote Duitse successen in Januari 1917,
drong Generaal Snijders in een brief van 30 Januari wederom bij de
Regering op nieuwe instructies aan. Voor een neutraliteit naar twee
of zelfs drie kanten voelde de Opperbevelhebber niets, dat was bekend.
Inderdaad moet men hem toegeven, dat de Regeringspolitiek om zich
tegen elke invaller te verzetten, dus ook tegen die partij, welke ons te
hulp zou schieten bij een eventuele neutraliteitsschending, ietwat
irreëel was en van militair standpunt bezien zeker niet gemakkelijk in
practijk te brengen. De Regering van haar kant verzette zich terecht
tegen een partijkeuze. zoals Snijders deze voorstelde. Zij hield dan
ook voet bij stuk en deelde de Generaal op 9 Februari mee, dat zij bleef
vasthouden aan een stricte neutraliteit naar alle zijden. Nogmaals
pleitte de Opperbevelhebber op 14 Februari voor een tijdig partijkiezen
op grond der politieke situatie (die toen voor Duitsland vrij gunstig
was) doch tevergeefs.
Op 8 Maart deelde Cort van der Linden hem het definitieve Regeringsstandpunt mee, dat vasthield aan de academische neutraliteit. Bij
het originele exemplaar van deze brief maakte Snijders de kenmerkende
kanttekening: „Maar wat moet ik dan doen? De Regering weet nu, dat
ik niet vecht tegen beide partijen". Gelijktijdig met dit interne conflict
vond in Februari 1917 een nieuwe crisis plaats in onze relaties met
Duitsland. Dit land had 1 Februari 1917 de onbeperkte duikboot-oorlog afgekondigd en hechtte hieraan voor de afloop van de oorlog een
grote waarde. In dit licht moet men dan ook, geloof ik, de brief zien
welke op 18 Februari van onze Gezant te Berlijn in Den Haag arriveerde. In deze brief was sprake van een zeer dreigende mededeling
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van het Auswartige Amt, bij monde van Direktor dr Kriege, aan baron
Gevers. De strekking dezer mededeling was, dat Duitsland niet passief toe kon zien wanneer bij een Engelse neutraliteitsschending niet
direct bleek dat onze defensie hiertegen bestand was. Tevens trachtte
de Duitse Staf weer besprekingen aan te knopen met onze Generale
Staf. Dit alles speelde zich in het diepste geheim af. Generaal Snijders
noemde de brief- van 18 Februari 1917 een nog dreigender herhaling
van die van 30 Maart 1916 en had een krachtig protest bij dr Kriege
op zijn plaats geacht. De Nederlandse Regering liet de zaak echter
verder rusten. De brief van dr Kriege was waarschijnlijk een „tour de
force" geweest om meer relief te geven aan de Duitse vastbeslotenheid de duikbootoorlog ten koste van alles voort te zetten. Bovendien
was de Nederlandse Regering nu al gewend aan het geringe respect der
oorlogvoerenden voor onze onzijdigheid in dit eindstadium van de
oorlog.
Zo brak het laatste oorlogsjaar 1918 aan, dat ons nog eenmaal in een
gevaarlijke situatie bracht. Men houde voor ogen, dat begin 1918 een
naderende Duitse débacle nog niet te voorzien was. Volgens Ludendorff was zelfs in Maart van dat jaar de krachtsverhouding voor Duitsland het gunstigst sinds het uitbreken van de oorlog. Inderdaad had
de duikboot-oorlog aan de Geallieerden zo'n afbreuk gedaan, dat de
Verenigde Staten op 20 Maart 1918 700.000 ton Nederlandse scheepsruimte moest vorderen. Ons land moest hierin wel berusten, daar de
Geallieerden een dreigende toon hadden aangeslagen. 18 Maart
schijnt, volgens de Opperbevelhebber, de critieke dag te zijn geweest.
Vermoedelijk arriveerde toen een Engels ultimatum in Den Haag. De
handelsvloot werd dus nolens volens uitgeleverd, hetgeen uiteraard
weer een scherpe Duitse reactie veroorzaakte. De oorlogspartij in Duitsland greep de doorvoer van zand en grind naar België aan om een
conflict met Nederland uit te lokken. De Nederlandse Regering, moeizaam manoeuvrerend langs zijwegen der neutraliteit, wist door toegeven de zaak wederom te redden. Een niet geringe rol speelden in het
oplossen van dit conflict de Duitse gezant in Den Haag, dr Rosen, en
een aantal vooraanstaande Nederlanders, waaronder Troelstra, Loh
man en Gerretson. Generaal Snijders werd op 22 April door de Ministers Cort van der Linden en jhr. de jonge van de moeilijkheden met
Duitsland in kennis gesteld. Hij waarschuwde voor de militaire consequenties van een oorlog met Duitsland en wees op de zwakte van het
Nederlandse leger. 26 April verklaarde Loudon in de Tweede Kamer,
dat de toestand zeer ernstig was. Troelstra en de Savornin Lohman
drongen in comité-generaal aan op toegeven aan de Duitse eisen, te-
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meer daar zojuist aan de Geallieerden ook concessies waren gedaan.
Diezelfde dag, 26 April 1918, vond een zeer merkwaardige bespreking
plaats tussen de Minister van Oorlog, jhr. de Jonge, en Generaal
Snijders. De Opperbevelhebber verklaarde hierbij, dat verzet tegen
Duitsland „doelloos" was en een oorlog met de Entente „minder ongunstig". Op een tijdige en afdoende Geallieerde hulp viel z.i. niet te
rekenen. De Nederlandse weermacht zelf was in slechte conditie, waarvoor hij enige sprekende voorbeelden aanhaalde. Deze opvattingen van
de hoogste militaire gezagsdrager leidden tot een volledige breuk met
de Minister van Oorlog. De Regering kwam inderdaad tegemoet aan
de Duitse eisen, zoals Troelstra en Lohman geadviseerd hadden. Op
4 Mei was ieder gevaar geweken, deelde Loudon aan de Kamer mee.
Nu achtte Minister de Jonge de Opperbevelhebber niet langer te handhaven, na de woorden welke hij op 26 April had gesproken. „Nooit
had hij in de bekende April-week mogen spreken, als hij gedaan heeft.
Nu hij dat toch gedaan heeft, is hij m.i. niet te handhaven; ik althans
heb het grote vertrouwen, dat ik in hem had, verloren". Toch verklaarde de Minister zich bereid, op uitdrukkelijk verzoek van Cort van
der Linden, aan te blijven tot de nieuwe verkiezingen, wegens de ongunstige indruk die zijn aftreden in het buitenland zou maken. Ook de
Opperbevelhebber bleef aan, hoewel zijn positie thans ondermijnd was.
Na het optreden van het nieuwe Kabinet-Ruys de Beerenbrouck, in
September 1918, ontstond al direct een spanning tussen de Opperbevelhebber en de nieuwe Minister van Oorlog, Alting von Geusau. De bekende relletjes in de Harskamp op 25 en 26 October vormden een gerede aanleiding tot actie over te gaan.
Op 5 November eisten de sociaal-democratische leden Troelstra en
Ter Laan in de Tweede Kamer de afzetting van de Opperbevelhebber,
naar aanleiding van de vrij strenge straffen die deze uitgedeeld had
aan de schuldige troepenonderdelen. De volgende dag reeds nodigde
de Minister van Oorlog de Generaal uit zijn ontslag te nemen. Inderdaad waren de door de Opperbevelhebber voorgestane opvattingen
gevaarlijk ver van de door onze regering gevolgde neutraliteitspolitiek afgeweken en viel aan zijn anti-Geallieerde houding niet te twijfelen. Anderzijds is de wijze waarop deze voortreffelijke militair, die
jarenlang het land naar beste weten gediend had, nu werd afgedankt,
weinig elegant te noemen.
Op 9 November brak in Duitsland de revolutie uit en 11 November
volgde de wapenstilstand. Sinds het schot te Serajewo waren meer dan
vier bewogen jaren verlopen. De Eerste Wereldoorlog was geëindigd
en Nederland was er buiten gebleven. De moeilijkheden waren vele
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geweest, niet in het minst door de hierboven beschreven controverse
tussen Regering en Opperbevel. Met veel laveren tussen de moeilijke
klippen door, met concessies nu eens aan de ene, dan weer aan de
andere partij, doch daarnaast ook met een waarlijk oprechte wil tot
neutraliteit was de Regering-Cort van der Linden in haar weinig benijdenswaardige taak geslaagd.
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uit, wat meteen de agitatie bij de betrokken gekleurde groepen voedt.
Daarenboven zijn er in de laatste jaren onder de groepen van niet-blanken meer en meer ontwikkelde mannen opgestaan, die zich als voorvechters en leiders van hun rasgenoten opwierpen, bij herhaling beroep
deden op de internationale publieke opinie en hun volgelingen tot
georganiseerd en spectaculair optreden wisten te leiden. Welnu, op het
internationale plan komen de kleine landen bijzonder in het middenpunt
van de belangstelling, wanneer conflicten en spanningen ook voeding
geven aan een zekere sensatiezucht.
Het is ten slotte ook een feit dat de belangstelling voor het Afrikaanse continent als dusdanig gestegen is. De afsluiting van talrijke grondstoffenmarkten gedurende de tweede wereldoorlog noodzaakte de oorlogvoerenden bepaalde producten uit Afrika te betrekken. Bekend zijn
onder meer de rubbercampagnes, die op de inlandse bevolking van
Belgisch-Kongo zulk een uitputtende invloed hebben gehad. Na de
oorlog gingen Aziatische koloniale gebieden definitief verloren, zodat
het Westen meer en meer op Afrika aangewezen werd. In het licht van
de spanning tussen de Russische en Amerikaanse blokken, werden de
ogen van de Westerse wereld scherp gericht naar de minder ontwikkelde gebieden en volksgroepen van Afrika die vanwege hun sociale en
economische achterlijkheid gemakkelijker vatbaar zijn voor communistische penetratie. Daarmee houdt verband de vrees dat een politiek van
rassendiscriminatie de negerbevolking niet enkel van Zuid-Afrika, maar
tevens van heel het Afrikaanse vasteland, zal drijven in communistisch
vaarwater.
Een van de meest reactionnaire maar tegelijk een van de gevaarlijkste
opvattingen, die dateert uit de periode van de strict liberale souvereiniteitsovertuiging, is die welke beweert dat het rassenvraagstuk een louter
Zuid-Afrikaanse aangelegenheid is, waar de rest van de wereld zich
niet mee te bemoeien heeft.
Evenals in de meeste landen de wetgever de solidariteit onder de
burgers is gaan beklemtonen, waarvan de sociale wetgeving het meest
typische bewijs levert, zo komt ook op het internationale plan de
gedachte van wereldsolidariteit onder de mensen op de voorgrond. Een
staat is volledig vrij in de regeling van zijn verkeers- en belastingwetgeving, maar kan hij zich langer opsluiten in een eng-eigen politiek,
economisch of cultureel wereldtje? Dat Europa en Amerika zich bezorgd
maken over de evolutie van de rassenspanningen in Zuid-Afrika is meer
dan begrijpelijk, wanneer men zich realiseert dat deze politiek, te recht
of ten onrechte, over heel het Afrikaanse vasteland van de Kaap tot
Alexandrië, bij de niet-blanke groepen gevoelens van wrok en haat
wakker roept, waarvan de meeste Europese landen, en in de toekomst
wellicht ook Amerika, de gevolgen zullen ondervinden. Wordt daarenboven de terughoudendheid en de achterdocht van India tegenover de
Westerse wereld ook niet gedeeltelijk bepaald door de wijze, waarop de
Indiërs behandeld worden door de dragers van de zogenaamde Westerse beschaving in Afrika?
Het gevaar is groot, zich bij het bespreken van het rassenvraagstuk
in Zuid-Afrika te laten meeslepen op de vleugelen van de politieke

542

HET RASSENVRAAGSTUK IN ZUID-AFRIKA

lyriek. En toch is het noodzakelijk dit zo delicate probleem van rassenen mensenverhoudingen op een objectieve en eerlijke wijze te benaderen.
Ontstaan en Betekenis van de Rassendiversiteit
Bij een blik op de kaart van Afrika constateren we dat er ten Zuiden
van de Sahara een gebied ligt, dat gedurende eeuwen onbekend en
naar onze Westerse opvattingen — ook onbeschaafd bleef. NoordAfrika daarentegen kende reeds meer dan tweeduizend jaar vóór
Christus een hoogstaande beschaving; Noord-Afrika maakte deel uit
van het beschavingsgebied om de Middellandse Zee, en Carthago
durfde het zelfs aan Rome de heerschappij te betwisten toen het Hannie
bal over de Alpen stuurde.
Het was de Saharawoestijn, die de doortocht naar het Zuiden verhinderde en toen Diogo Cao in 1482 de Kongostroom opvoer ten einde
met de koning van het grote Kongorijk handelsbetrekkingen aan te
knopen, werden zijn plannen verijdeld wegens de stroomversnellingen,
het dichte oerwoud en het tropische klimaat. Nadat Bartholomeus Diaz
in 1586 om Afrika was rondgevaren, werd de Zuidpunt van dat werelddeel Kaap de Goede Hoop genoemd met het oog op de grote beloften,
die deze nieuwe zeeweg bood. Dit betekende immers voor de Europese
landen een nieuwe vlucht van de winstgevende handel op Indië.
Omstreeks 1600 ontstond een wilde vaart in de handel met het
Oosten. Tien verschillende compagnieën kwamen tot stand om de
specerijenhandel uit te buiten. Waren de risico's zeer groot de winsten
bleken nog veel aanlokkelijker. Winsten van 400% per reis waren geen
uitzondering.
In dit geestelijk klimaat van veel geld verdienen is het begrijpelijk dat
Zuid-Afrika zelf de reizigers en beheerders niet zo bijzonder aanlokte.
Afrika had toentertijd slechts een onmiddellijke economische betekenis
als leverancier van slaven. Reeds onder het Keizerlijke Rome was
Afrika een slavenreservaat. Later verschenen de eerste slaven uit
Afrika te Lissabon in 1441. Na het openen van de Amerikaanse
arbeidsmarkt ging deze handel zelfs een hoge bloei tegemoet. Doch dit
was geen voldoende prikkel om blijvende nederzettingen van Europeanen langs de kust van Afrika te vestigen en nog veel minder in het
binnenland.
Er werd toentertijd eenvoudig niet gedacht aan kolonisatie in Afrika,
en toen de edelgestrenge heren „Zeventien", beheerders van de „Nederlandse Oost--Indische Compagnie", Jan Van Riebeeck opdracht
gaven aan de Kaap een post te vestigen, was het helemaal niet hun
bedoeling daar een nieuw land tot beschaving te brengen. Neen, het
kwam er alleen maar op aan, hun schepen een gemakkelijke bevoorrading- en schuilplaats op hun lange reis naar en van het Oosten te
verzekeren. Zeer toevallig werd Jan Van Riebeeck belast met de
expeditie en tegen wil en dank zou hij gedurende een tiental jaren aan
de Tafelberg verblijven en grondlegger worden van de huidige Unie
van Zuid-Afrika.
Na de eerste groep zouden zich nog meer Hollanders aan de Zuid-
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punt van Afrika vestigen. een immigratie die versneld werd toen Franse
Hugenoten na de opheffing van het Edict van Nantes het in 1688
veiliger vonden naar de Kaap uit te wijken. Deze Fransen vormen met
de oorspronkelijke Hollanders de eigenlijke kern der Afrikaners. Namen, zoals Malherbe, Marais. du Toit zijn er gewoon, en verraadt ook
de naam van de eerste-minister Malan niet zijn Franse oorsprong? Al
hebben die Franse Afrikaners na een paar geslachten hun eigen zeden
en taal verleerd, toch wordt de Hugenotentraditie in boeken en monumenten hoog gehouden.
De inboorlingen, die de eerste blanken aan de Kaap vonden, waren
grotendeels laagstaande Hottentotten en Boesjmannen, die volgens
Van Riebeeck niet eens in staat waren de nodige arbeidskrachten te
leveren, zodat de heren „Sewentien" te Amsterdam het verzoek ontvingen slaven naar de Kaap te sturen. De eerste lading negerslaven van
de Westkust van Afrika wordt in 1658 in de Tafelbaai aan wal gezet
en gedurende heel de 18de eeuw worden uit Oost-Indië en Madagascar
regelmatig slaven ingevoerd.
De afstammelingen van die eerste inboorlingen, van de ingevoerde
slaven, van de gemengde huwelijken onder elkaar en met de blanken,
zouden het ontstaan geven aan de groep der „gekleurder" of „bruin-

mensen".
Begrijpelijkerwijze ging de aangroei van de bevolking gepaard met
een dieper indringen in het binnenland. Toch zou deze lange tijd zeer
beperkt blijven. Nadat echter Engeland, dat in 1806 het Kaapgebied
geannexeerd had, de Afrikaners wat al teveel miskende, een vooruitstrevende politiek ten overstaan van de „gekleurden" voorstond en zelfs
tot de afschaffing van de slavernij overging, ontstond reactie bij de
Afrikaners. Vanaf 1836 zullen deze in grote getale dieper het land
intrekken, een beweging die als de Grote Trek bekend staat.
De Boerentrekkers ondervonden op hun tochten heel wat moeilijkheden met de Bantoestammen, die in de loop van de 17de eeuw vanuit
Midden-Afrika naar het Zuiden waren beginnen af te zakken en reeds
een groot gedeelte van het huidige Zuid-Afrika hadden ingepalmd. Het
kwam bij herhaling tot bloedige botsingen, waarvan de meest bekende
is geworden de slag aan de Bloedrivier, waarbij duizenden Zoeloes van
koning Dingaan, de dood vonden.
Het lijden dat de Boeren op hun trek te verduren hadden, de barbaarse moorden op zoveel vrouwen en kinderen, zouden een blijvende
invloed hebben op de gesteltenis van de Afrikaners ten overstaan van
hun zwarte landgenoten.
De depressie, die na de Napoleontische oorlogen de Engelse economie zwaar trof, veroorzaakte in Engeland grote werkloosheid, zodat de
regering de emigratie van Engelsen naar Zuid-Afrika steunde. In de
Kaap en langs de kust van de Indische Oceaan vestigden zich talrijke
Engelsen.
Zo kwamen twee gebieden onder Engelse controle: de Kaap en
Natal, terwijl twee Boerenrepublieken tot stand kwamen: Transvaal en
Oranje-Vrijstaat. Onnodig in te gaan op de vele conflicten, die uiteindelijk leidden tot de Boerenkrijg van 1899 en de nederlaag van de
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Boeren in 1902. De Engelse liberalen echter waren de Boeren steeds
gunstig gezind geweest, en toen zij de meerderheid behaalden, slaagde
jan Smuts erin zijn grote droom te verwezenlijken en kwam in 1910 de
unie van de vier gebieden tot stand, als gelijkwaardige dominion, lid
van het gemenebest, onder leiding van Hare Engelse Majesteit.
Ondertussen werden vanaf 1860 Indiërs aangeworven om op de
suikerplantages van Natal te arbeiden. Deze georganiseerde immigratie
uit Azië werd later vervangen door een vrije, om uiteindelijk in 1913 te
worden stop gezet, gevolg van het krachtdadig verzet bij het blanke
bevolkingsdeel. Het waren vooral de andere provincies, die zich kantten
tegen de immigratie uit het Oosten. In Oranje-Vrijstaat bijvoorbeeld
kregen de Aziaten niet eens toegang. Dit verklaart hoe 80% van de
Indiërs in de provincie Natal gevestigd zijn, waar zij een even talrijke
groep vormen als de blanken en er in het handelsleven een vooraanstaande rol spelen.
Aldus bestaat Zuid-Afrika uit vijf bevolkingsdelen, die cultureel en
ethnisch zeer uiteenlopend zijn: de Bantoes, de blanken, waarvan de
Afrikaanssprekenden een meerderheid van 58% vormen tegenover een
minderheid Engelssprekenden; dan zijn er de „gekleurden" en tenslotte
is er nog de zeer actieve groep Indiërs.
Het is begrijpelijk dat het vraagstuk van de rassenverhoudingen eerst
en vooral Zuid-Afrika zelf aangaat en daar ook de meeste belangstelling geniet. De cijferverhoudingen maken dit onmiddellijk duidelijk.
Op een bevolking van twaalf en een half millioen inwoners vormen
de blanken een minderheid van slechts 20% of één vijfde van de totale
bevolking, tegenover 67% naturellen of zwarten, 8% „gekleurden",
meestal gemengden, en 3% Aziaten.
Algemeen eenvoudig stemrecht voor al die gekleurden, waarvan de
overgrote meerderheid nog onbeschaafd is, zou betekenen een kwalitatief zeer twijfelachtige parlementaire meerderheid, een regering, waaruit
de blanken uitgeschakeld zijn, en wellicht een uitdrijven van de blanke
groep uit het land.
Waarheen met die meer dan twee millioen blanken, die sedert honderden jaren in dit Zuiderdeel van Afrika gevestigd zijn, het land tot
vruchtbaarheid, beschaving, ontwikkeling en rijkdom brachten en geen
ander vaderland hebben dan hun Zuid-Afrika?
En indien op economisch gebied volledige gelijkheid ingevoerd wordt,
brengt dit met zich mee dat de ongeschoolde blanke arbeider op de
arbeidsmarkt moet concurreren met die halfontwikkelde zwarten, die
zich met een zeer miniem loon kunnen tevreden stellen. Welke patroon
zal langer blanke arbeiders aanwerven, die hij duurder zou moeten
betalen dan even ongeschoolde negerkrachten? Met andere woorden:
veel blanke arbeiders zouden eenvoudig worden uitgeschakeld, werkloos worden of zich moeten tevreden stellen met, een loon, dat hen
veroordeelt tot een levensstandaard gelijk aan die van de neger.
Dit vraagstuk van de verhouding tussen blanke en zwarte arbeider, is
in de loop van de geschiedenis acuut geworden, toen als gevolg van de
groeiende mijnexploitaties en de industriële omwenteling, die dit land
doormaakte, blanken en zwarten vanuit het platteland naar de steden

HET RASSENVRAAGSTUK IN ZUID -AFRIKA

545

uitweken en er werkgelegenheid kwamen zoeken. Was het niet een
plicht van solidariteit die blanke Boerenzonen te beschermen, die voor
de wervingsbureaux van de nieuwe ondernemingen zich in een gelijke
positie bevonden als halve barbaren?
Een tweede vraagstuk, dat zich toen — en ook nu nog — zeer scherp
stelde, is de houding te bepalen van de rijks- en gemeentelijke overheid
tegenover die vloed zwarten, die meestal als onbeschaafden, met tienduizenden rond de steden van de blanken komen huizen in hutten en
barakken. Zijn de blanken nog voor lang veilig in hun steden?
Er zijn dus twee feitelijke gegevens, die men niet uit het oog mag
verliezen: het eerste is het massale overwicht van de niet-blanken en het
tweede is het feit dat in Zuid-Afrika een zeer talrijke groep blanken
leeft, waarvan de meesten een volledig eigen taal spreken, eigen zeden
en cultuur verworven hebben, en eigenlijk nergens in de wereld terug
kunnen keren. Heel anders was het geval met de enkele duizenden
Engelsen en Nederlanders die Azië, en met de Duitsers of Italianen, die
Afrikaanse koloniën moesten verlaten, en menselijkerwijze gesproken
zou het ook niet zulk een zwaar probleem betekenen als de kolonisten
uit de overblijvende Afrikaanse koloniale gebieden zouden verdreven
worden.
Hiermee is ook het argument van „de Verenigde Staten van Amerika" uit de weg geruimd. Vooreerst kan opgemerkt worden dat de
critiek vanuit Amerika een beetje hypocriet aandoet, omdat ook daar
zeer scherpe discriminerende vooroordelen en reglementen bestaan, die
de zwarte krenken en achteruit stellen. Ten tweede dient te worden
vastgesteld dat de negergroep in de Verenigde Staten slechts een
minieme minderheid vormt, en dus geen werkelijk gevaar betekenen kan
voor de aldaar gevestigde blanken; dus, juist het tegenovergestelde van
de toestand in Zuid-Afrika.
Beleidsopvattingen
Het is niet te verwonderen dat in verband met zulk een ingewikkeld
en moeilijk gegeven, in de loop van driehonderd jaar zeer verschillende
houdingen tegenover het probleem van de rassenverhoudingen werden
voorgestaan.
Welk was het standpunt van jan Van Riebeeck en zijn medestichters?
Rassenvooroordelen waren toentertijd niet bekend; slechts godsdienstige opvattingen oefenden in 't begin een beperkende invloed op de
liefdesverhouding tussen blank en inboorling. Een Christen mocht niet
huwen met een heiden; doch eenmaal gedoopt genoot de laatste alle
rechten en voorrechten van de blanke. En daar de drie scheepsladingen
pioniers, met uitzondering van twee vrouwen, uitsluitend uit mannen
bestonden, hoeft het niet te verwonderen dat vermenging op grote
schaal plaats vond, zodat de plaatselijke commandant het na zekere tijd
maar wijzer oordeelde de aanvoer van vrouwen uit Nederland aan te
vragen. Dit gebeurde in de vorm van convooieny van meisjes uit de
weeshuizen van Amsterdam.
35
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Langzamerhand zou een meer principiële houding van afzondering
worden aangenomen, er zou hoe langer hoe meer een zekere verstrakking komen in de verhoudingen tussen blank en niet-blank. Gemengde
huwelijken warden schaarser en men treft allerlei discriminerende maatregelen, die meestal de uiting waren van een diepdoorvoelde overtuiging.
Met uitzondering van enkele kleine, meer radicale groepen, staan
thans onder de blanken twee opvattingen in verband met het rassenbeleid min of meer tegenover elkaar: apartheid en geleidelijke integratie.
Vooraf zij opgemerkt dat bijna alle Zuid-Afrikaners, tot welk ras zij
ook behoren, voorstanders zijn van een zeker behoud van raszuiverheid.
Een blanke man, die huwt met een zwarte, wordt uit het sociale leven
onder de blanken uitgeschakeld, en dit is meestal eveneens 't geval voor
de zwarte in haar stam, dorp of groep. Zo moet het niet verwonderen
dat het verbod op gemengde huwelijken niet veel tegenstand ondervond, en slechts een geringe practische betekenis heeft.
Een tweede bezwaar voor alle ideologische of politieke opvattingen is
het feit dat de mens begiftigd is met een reukorgaan. De huidsuitademing van de zwarte is voor de blanke zeer onaangenaam. Dit blijkt heel
spoedig, vooral in een gesloten ruimte. Maar omgekeerd ervaart de
zwarte hetzelfde ongerief in de omgang met blanken. Dit betekent dat
afzonderlijke spoorwagens in een land waar vele afstanden een treinreis
van meer dan 24 uren vorderen, absoluut verantwoord en zelfs noodzakelijk zijn.
Wat betekent apartheid?
Theoretisch omschrijven de voorstanders van apartheid hun doel als
de totale scheiding van de verschillende bevolkingsgroepen, die in
iedere stad en in de economie gedeeltelijk door elkaar leven. Duidelijker:
bepaalde gebiedsdelen zouden uitsluitend bewoond en bewerkt moeten
worden door blanken, met eigen fabrieken en administratieve diensten,
en andere gebieden zouden voorbehouden blijven aan en beheerd worden door zwarten. Wel zouden zwarte arbeiders voor bepaalde perioden mogen aangeworven worden om in fabrieken en mijnen, gelegen in
de blanke gebieden, te arbeiden en desnoods te verblijven.
Practisch evenwel betekent voor de meeste Afrikaners apartheid: het
politiek systeem, waarbij de zwarte niets te zeggen heeft over ZuidAfrika in zijn geheel, en slechts een zekere macht zou hebben in
beperkte gebieden, die hem worden voorbehouden. In de overige
gedeelten van het land „is Naturelle die proletariaat en op politieke
gebied die ondergeskikte ras" 1 ) .
Al vertrouwt de Afrikaanse Boer zijn kinderen aan de zorgen van een
jonge zwarte kindermeid, toch komt het hem ondenkbaar voor dat zijn
zoon op dezelfde schoolbanken zitten zal met zwarte kinderen. Voor de
Boer is de gelijkstelling blank en zwart strijdig zowel met de wetten van
1 ) „Verslag van die Kommissie van Ondersoek in sake Nywerheidswetgeving"
1951, par. 1565.
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God als met het natuurlijk verschil van afkomst. De meesten beschouwen het onderscheid als door God gewild, wil van God die dan ook
geëerbiedigd moet worden. In „Die Gereformeerde Vaandel", officieel
orgaan van de Calvinistische Afrikaanse Kerk schrijft een vooraanstaand Afrikaner: „Dit is selfs nie vernederend vir 'n hele volk om vir
baie (veel) eeue in 'n diensverhouding tot 'n ander te staan nie" ^) .
In het diepste van hun hart menen evenwel veel Afrikaners dat de
zwarte niet enkel door God als verschillend geschapen werd, doch als
het ware een vloek van God over zich draagt. Geregeld hoort men
vertellen hoe de zwarten de afstammelingen zijn van Cham, de zoon
van Noë, die zijn vader bespotte toen deze tekenen van dronkenschap
vertoonde. Noë zou daarop zijn, zoon hebben vervloekt; en al diens
nakomelingen zouden de gevolgen van deze vervloeking dragen.
Deze opvatting is typerend voor de Calvinistische denksfeer, die
wortelt in de leer van de praedestinatie, volgens welke hemel en hel
enkel het resultaat zijn van een souvereine voorbestemming Gods. Het
Calvinisme beschouwt immers de werken als van geen betekenis voor
het hiernamaals.
Hiermee wordt meteen duidelijk dat juist onder de Afrikaners, die
streng Calvinistisch zijn, deze apartheidsgedachte de meeste aanhangers
telt en deel uitmaakt van het officieel programma van de nationalistische regering.
Aan de andere kant staan de voorstanders ener geleidelijke integratie,

die menen dat ontwikkelde „gekleurden" over gelijke rechten en gelijke
levenskansen moeten beschikken als wie ook. Laten er dan nog afzonderlijke bussen en treinen zijn, scholen en woonwijken, iedereen gunne
men toch dezelfde mogelijkheid om zijn weg door het leven te maken.
Deze gedachte steunt op de overtuiging dat iedereen door God als
gelijkwaardige geschapen werd met een voor alle mensen gelijke eindbestemming.
Deze stelling wordt verdedigd door de meeste andere christenen, de
Katholieken incluis, dus door de meeste Engelssprekenden en enkele
meer vooruitstrevende Afrikaners.
Dit verschil in opvatting is niet louter theoretisch, zoals uit enige
voorbeelden zal blijken.
De universiteiten met Afrikaans als voertaal staan in theorie open
voor iedereen, doch toen enige jaren geleden te Stellenbosch een
kleurling de lessen wilde volgen, ging de ganse cursus aan het staken.
Feitelijk zijn er aan de Afrikaanse universiteiten geen niet-blanken. Te
Kaapstad echter, evenals aan alle Engelstalige universiteiten, is iedereen
welkom en wordt er geen rassendiscriminatie toegepast.
Een tweede typerend feit is dat, hoewel meer dan een millioen blanken — ruim de helft van de totale bevolking van Europese oorsprong —
behoort tot de Calvinistische Nederduits Gereformeerde Kerk, het missioneringswerk hoofdzakelijk aan niet-Calvinisten overgelaten wordt.
2 ) Dr E. A. Venter „Die Heilige Skrif en die Apartheidsvraagstuk" Februari
1950, blz. 5.
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Ziehier de cijfers. De Calvinisten tellen onder de niet-blanke bevolking
slechts een kwart millioen volgelingen; de andere Kerken daarentegen,
met Engels als voertaal, ruim drie millioen, terwijl de Katholieke Kerk,
met slechts een honderdduizend blanken, meer dan een half millioen
niet-blanken telt.
Wij moeten nog een ogenblik stilstaan bij de mening dat de zwarten
andere mensentypen zijn en bij de niet officieel erkende overtuiging dat
zij tot een veel laagstaander type behoren.
Dat een neger anders is dan een blanke is zelfs voor de kleurenblinde
overduidelijk. Doch is hij ook geestelijk anders? Psychologisch zeker
wel; doch de kernvraag is of in wezen verstand en wil minder zijn dan
die van de blanke? Aan universiteiten en door missionarissen wordt
hierop ontkennend geantwoord. Wel dragen de meesten nog de sporen
van een milieu, dat zich gedurende eeuwen geen geestelijke arbeid
getroostte en dat leefde in een toestand van barbaarsheid. Er zijn er
maar weinigen, die in één generatie tijds het niveau van de gemiddelde
Europeaan kunnen bereiken.
De gewone ongeschoolde arbeiders zijn zeer lui. Hoe kan het anders?
Zij hebben nooit gewerkt en met geld weten zij eigenlijk geen raad.
Waarom er zich zo voor inspannen? Vanuit hun rustige omgeving
worden die natuurmensen ineens geworpen in het jachtige mijn- en
fabrieksleven. De geschoolde arbeiders daarentegen hoeven niet onder
te doen voor hun blanke landgenoten.
Er zijn daarenboven meer dan loffelijke uitzonderingen. Op het
welsprekendheidstornooi voor Engelssprekende universiteitsstudenten
in 1951 ging een jonge zwarte met de ereprijs strijken. Dr Moroka, een
zwarte arts, voorzitter van het „Af rican National Congress", spreekt op
perfecte wijze vijf negertalen, alsmede Engels, Afrikaans en een weinig
Duits. Als geneesheer is hij een van de hoogst aangeschrevenen in
Zuidelijk Afrika.
Is het voor het blanke ras geen gevaarlijk vooroordeel te menen dat
het van nature meer begaafd en superieur zou zijn? Historisch is die
mening zeker niet verantwoord.

Feitelijke toestand
Wanneer we nu het veld van de theorie verlaten en de feitelijke
toestand beschouwen valt onmiddellijk op dat voorlopig zowel de
apartheids- als de integratiegezinden gedeelten van hun programma
konden verwezenlijken
Kenschetsend is vooreerst de geweldige voorsprong, overmacht en
prioriteit, die zich de blanken op politiek en economisch gebied wisten
te verzekeren. De 159 parlementsleden zijn allen blanken, zes onder
hen zijn evenwel speciaal gekozen door de negers en „gekleurder" van
de Kaapprovincie, die voldoen aan de elementaire vereisten: het kunnen
schrijven van hun naam en het bezit van 3.000 frank. Mijnen, fabrieken
en 95% van de handelsondernemingen, met andere woorden bijna alles
wat kapitaal vertegenwoordigt, behoren in eigendom aan de blanken.
.
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Daarenboven blijft dezen 9/10 van de oppervlakte van het grondgebied
der Unie voorbehouden.
De „gekleurden", die hoofdzakelijk aan de Kaap verblijven, vormen
in deze provincie de klas der ongeschoolde arbeiders. Als gevolg van de
toenemende immigratie van zwarten in de Zuidelijke provincie, nemen
meer en meer negers hun jobs over, terwijl de „gekleurden" langzaamaan de maatschappelijke ladder bestijgen. Een geschoolde kleurling-timmerman verdient er zijn drie tot vier duizend frank in de maand. Tegenwoordig vindt men onder hen reeds kleine privéwerkende aannemers,
schilders, behangers, winkeliers. De meest actieve daaronder zijn de
vroegere slaven uit Oost-Indië, die een sterk gesloten Mohammedaanse
groep blijven vormen.
Wat de Indiërs betreft, de meesten zijn arm. Doch men merkt dat bij
een Indiër niet zo gemakkelijk. Op straat verschijnt hij meestal netjes
gekleed. Zijn gitzwarte haar en zijn vergeelde gelaatstrekken maken
van hem als het ware de natuurlijke meester van het zonnige Natal. En
dan de vrouwen, met hun lange zijden gewaden, waardoor zelfs de
armste er uit zien als voorname dames. Dan zijn er ook nog de schatrijke Indische handelaars, die de kas van de politieke organisatie
„Indian National Congress" voeden en beheren.
't Is daarom niet te verwonderen dat de blanken van Durban bevreesd zijn voor die keurige maar gewiekste handelslui, die alles zoveel
goedkoper aan de man brengen omdat zij zich met kleinere winstmarges
kunnen tevreden stellen. Om die kinderrijke Indiërs te boycotten of over
de grens te krijgen, werden na het stopzetten van de immigratie allerlei
maatregelen bedacht. Op staatskosten mogen zij naar India terugkeren
doch onder de verplichting er te blijven. Te Durban werden zij teruggedreven naar bijzondere wijken, zodat zij niet langer tussen de winkels
der Europeanen hun concurrentie kunnen voortzetten. Nu beraamt de
regering maatregelen om de Indiërs uit Durban te verdrijven.
In Zuid-Afrika heeft Gandhi, de nationale held van India, zijn eerste
sporen verdiend in de ontvoogdingsstrijd van de „gekleurden" tegen de
blanken. Thans woont de zoon van Gandhi, bij Durban als heerboer,
zijn politieke activiteit beperkt zich tot de leiding van een gematigd
weekblad: „Indian Opinion".
Begrijpelijkerwijze betreft de apartheid hoofdzakelijk de negers, die
ruim 7/10 van de totale bevolking uitmaken.
Aan het einde van de vorige eeuw werden voor hen sommige stroken
grond gereserveerd, waar zij voortaan hun traditioneel stamleven in rust
en vrede mochten leiden en waar geen blanken eigendomsrecht konden
verwerven. Als stelselmatig opgezette en doorgevoerde politiek dateert
het apartheidsbeleid uit de tijd van generaal Hertzog, die in 1936
definitief de territoriale scheiding als oplossing voorstond. Acht procent
van het Uniegebied blijft thans aan de zwarten toegewezen. Dit betekent dat geen blanke daar eigendom verkrijgen kan, doch anderzijds
ook dat een zwarte geen grond kan kopen of huren buiten die reservaten. Een uitzondering wordt evenwel gemaakt voor woonwijken rondom
de steden, waar de zwarte wel huizen kan bouwen, bezitten of huren,
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achter een loket blijven voor de blanken gereserveerd, zoals dit in de
meeste officiële administratieve diensten het geval is. Een wettelijke
maatregel, die bedoeld is om de niet-blanke vaklieden uit te schakelen,
is de verplichting: voor gelijk werk gelijk loon. Dit betekent dat een
zwarte schrijnwerker, die zich tegelijk met een blanke schrijnwerker
aanmeldt, even hoog moet betaald worden als deze laatste. Begrijpelijk
is het dat het hoofd van de onderneming de blanke kiezen zal, niet enkel
uit een natuurlijk gevoel van rassensolidariteit, maar vooral omdat hij
anders de rest van het blanke personeel tegen zich krijgt. In dit verband
moet opgemerkt worden dat de blanke arbeiders scherp voor apartheid
ijveren, en het zijn de syndicaten voor blanken die deze regeling van
gelijke betaling doordreven tegen de actie in van mijn- en industrieleiders en van de zwarten zelf. Niet te verwonderen dat de werkloosheidsverzekering, waarvan uitsluitend de blanken kunnen profiteren, met
boni werkt.
Als arbeider op een boerderij is de zwarte overgeleverd aan de
grootste willekeur. Met zijn gezin leeft hij in een hutje, kan misschien
een stukje grond voor zich bewerken, doch voor de rest staat hij in
dienst van de Afrikaanse Boer, die honderden en zelfs duizenden
hectaren exploiteert. De vergoeding, die deze landarbeiders ontvangen,
beperkt zich bijna uitsluitend tot het veelbetekenend woord: in natura.
Door de grote afstanden kunnen de kinderen slechts uiterst zelden een
school volgen. Vooral op het platteland bestaat binnen afzienbare tijd
weinig hoop op noemenswaardige verbetering.
Deze allesbehalve benijdenswaardige toestand van de negers moet
worden toegeschreven aan de achterlijkheid en de onbeschaafdheid van
de meeste Bantoes, wat daarenboven zeer remmend werkt op degenen,
die verder vooruit willen. Het feit dat de immigratie steeds nieuwe
groepen vuile en armzalige mensen aanbrengt, veroorzaakt steeds vernieuwde overbevolking en ontreddering bij de min of meer gevestigde
groepen. Daarenboven betekenen deze frisse en niet veeleisende arbeidskrachten een blijvende druk op de lonen. De derde en voornaamste
reden evenwel is het feit dat de Bantoes beroofd blijven van politieke en
sociaal-economische organisaties, die werkelijke macht bezitten.
De uitsluiting uit het parlement betekent dat geen eigen mensen in de
wettelijke vergaderingen de belangen der zwarten kunnen verdedigen,
en als sommige blanken hun zaak behartigen, dan is dit in onvoldoende
aantal om de parlementaire meerderheid enige vrees in te boezemen. En
wat meer is, de meerderheid vindt gemakkelijk procede's om door
wetten, zoals die op de „Onderdrukking van die Kommunisme" alle
gevaarlijke elementen achter slot en grendel te zetten.
Op sociaal-economisch plan bezitten de zwarten enkele syndicale
groepen. Doch ook deze staan voor een dubbele moeilijkheid. Eerstens
is er het feit dat slechts zeer weinig zwarten iets voelen voor een dergelijke organisatie. De meesten bezitten daarvoor nog geen voldoende
ontwikkeling en berusten al te gemakkelijk in hun lot. De tweede
hinderpaal voor syndicale actie is het feit dat hun bestaan niet wettelijk
erkend wordt, zodat de zwarten uitgesloten blijven van alle nijverheids
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en verzoeningsraden. De zwarten zijn uitgesloten van alle officiële
besprekingen en hebben geen enkel kanaal, waarlangs zij hun wensen
en grieven kunnen openbaren tenzij dan de gewelddadige actie, waarvan zij steeds de eerste en meestal de enige slachtoffers worden.
Het ligt voor de hand dat aan deze zwarten geen syndicale vrijheid
kan worden toegekend zoals aan de blanken. Vooraanstaande ZuidAfrikaners, waaronder zwarten, stelden een stelsel voor van erkenning
van negersyndicaten onder neutrale en objectieve controle van hogerhand. Een langer uitstellen van noodzakelijke aanpassingen betekent
een beperking van de productiviteit, een achteruitzetting van de inboorlingenarbeidersmassa's en het scheppen van een atmosfeer, waarvan de
ontlading geen enkele rassengroep kan ten goede komen. Zijn Europese
experimenten niet welsprekend genoeg?
Nabeschouwingen
Het zou niet verantwoord zijn zich te wagen aan voorspellingen.
Hoogstens kunnen we een paar vraagtekens plaatsen.
Een eerste vraag in verband met de talenverhoudingen in ZuidAfrika. Het Afrikaans geniet thans onder de blanken een onbetwiste
meerderheid. Daarentegen ontvangen negentig procent van de nietblanke schoolkinderen onderwijs en opvoeding in Engelstalige instellingen, en politiek staan de kleurlingen vooral in oppositie tegen de
Afrikaners. Zullen de sterker wordende bruinen en zwarten niet vroeg
of laat de schaal doen overslaan ten voordele van het Engels?
Vervolgens wijst alles er op dat de verstrakking van de tegenstellingen zich eens zal moeten ontspannen ofwel leiden tot een losbarsting.
De apartheidspolitiek lijkt onuitvoerbaar omdat de niet-blanken de
practische consequenties ervan niet willen noch kunnen aanvaarden, en
daarenboven omdat de blanken niet bereid genoeg schijnen om er de
nodige offers voor te brengen. Enerzijds wordt voortdurend aangestuurd op industriële ontwikkeling en anderzijds zou men de zwarte
arbeiders willen terugsturen naar hun reservaten, terwijl de immigratie
uit Europa aan beperkende maatregelen gebonden blijft. Landbouwers
noch mijndirecties schijnen geneigd zich van hun werklieden te ontdoen,
en nog veel minder om nog meer gebied af te staan of er een zodanige
economische opleving mogelijk te maken, dat ze zou kunnen concurreren
met die der blanken. Consequent doorgevoerde apartheid veronderstelt
een proportioneel gelijkmatiger verdeling van het land, van de grondstoffenvoorraden, van de mogelijke havengebieden. De blanken willen
deze consequenties echter niet aanvaarden. Is apartheid mogelijk indien
de negatieve gevolgen bijna uitsluitend door één partner moeten gedragen worden?
Het komt ons voor dat een geleidelijke integratie, een groeiende
verstandhouding en een gelijkberechtigde samenwerking de enige uitweg blijven. Zal anders Zuid-Afrika niet een eindeloos broeinest worden van communisme en andere revolutionnaire bewegingen?
Blijft als leermeesteres niet veeleer de stem van de beginselen en van
de geschiedenis te verkiezen boven die van de gevestigde belangen?

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Engelse Literatuur:
verleden en heden

''

door HUGO VAN DE PERRE
„Chaque Tois que je me replonge dans la littérature anglaise, c'est avec
délices. Quelle diversité! Quelle abondance! C'est celle dont la dispa
rition appauvrirait le plus l'humanité"
André Gide

D

E Engelse literatuur in het verleden munt uit door variatie en overvloed. En
wie de hedendaagse publicaties van ietwat nabij volgt (voor zover dat mogelijk is in een land waar b.v. in 1953, 18.257 boeken, waarvan 5.523 herdrukken en
heruitgaven, in omloop zijn gebracht!), zal grif erkennen dat dit nog het geval is.
Natuurlijk kan zo'n massale productie lang niet in globo onder de rubriek bellettrie
worden geclassificeerd. Per jaar zijn er daaronder enkele tientallen, of ten hoogste
enkele honderden werken dit dat epitheton verdienen. Neem b.v. de 4.301 romans
(waarvan 2.583 nieuwe) van het afgelopen jaar. In overgrote meerderheid zijn het
wat Dr. W. A. M. Peters 2 ) zo treffend als entertainments bestempelt, in tegenstelling met de novel die tot de eigenlijke literatuur behoort, wegens zijn geestelijke
inhoud of wegens zijn technische of stylistische kwaliteiten, of, bij voorkeur, om die
drie redenen samen. En met de dichtkunst is het nauwelijks anders gesteld. We hebben
gelegenheidspoëzie en amusementsgerijmel in min of meer dichterlijke verpakking, en
er is de waarachtige poëzie. Maar tussen deze twee kan de demarcatielijn niet scherp
worden getrokken, daar ze bestendig aan fluctuatie en herziening onderhevig is. Dit
geldt vooral in een letterkunde als de Engelse die jaar-in jaar-uit, met ongeveer
vijfhonderd nieuwe dichtbundels en dito gepubliceerde toneelwerken wordt verrijkt.

Hiermee is echter het terrein, dat door de Engelse literatuur wordt bestreken, bij
lange na niet afgebakend. Het strekt zich veel verder uit dan de roman (plus het
verhaal, de fabel, de novelle en het kinderboek), de poëzie (originele of poëtische
vertaling van oude en/of uitheemse dichtwerken) en het toneel (in versvorm en in
proza) . Het is inderdaad geen zeldzaamheid dat een bellettrist zich waagt aan een
essay van literaire, critische, kunstcritische, biografische, autobiografische, historiografische, ja topografische aard, of iets dergelijks, het reisverhaal incluis, en er op dat
gebied ook in slaagt allerbelangrijkst werk te leveren. Daarmee wordt de criticus, en
evenzeer de literaire historicus, voor een practisch onmogelijke taak gesteld.
Zo moet Eliot's proza in het licht van zijn dichtkunst, en deze laatste in dat van
zijn proza worden gelezen. Eerst dan kunnen we hem zien, begrijpen en ten volle
aanvoelen. We mogen er ens derhalve over verheugen dat de beide bloemlezingen
1) Daar dit essay een halfjaarlijkse kroniek der Engelse Letteren inluidt, werd het
zo panoramisch mogelijk opgevat. Het is tegen de hier geschetste achtergrond, die
bij gelegenheid zal worden aangevuld, dat in de volgende bijdragen de belangrijkste
nieuwe werken en stromingen zullen behandeld worden.
2) In zijn studie „Graham Greene's obsessie", KCT Streven, Januari, 1954.
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T. S. Eliot
Selected Poems en T. S. Eliot
Selected Prose in de populaire en
goedkope Penguin serie zijn verschenen, zodat tenminste de bezwaren van materiële of financiële aard uit de weg zijn geruimd.
Wat nu o.m. de drie Sitwells betreft: Twee van Edits Sitwell's bekoorlijkste geschriften ^-- wel te onderscheiden van haar dichtwerken zijn haar als een edelsteen gesneden roman van literair-historische inspiratie I live Un der a Black Sun
(in herdruk verschenen bij Peter Owen) en haar historisch-anecdotisch-topografisch
boek over de stad Bath (Uitg. Faber and Faber) . In het oeuvre van Osbert Sitwell
neemt een dito boek over de stad Brighton (zelfde uitgever) een evenwaardige
plaats in , even als zijn vijfdelige autobiografie Lelt Hand! Right Hand! (Uitg.
Macmillan) . Wellicht hebt gij ook de sierlijke en lyrische poëzie van Sacheverell Sitwell gélezen (ze is beslist minder esotherisch en tegelijk klassieker dan die van zijn
oudere zuster en broer) . Maar als gij zijn studies over de Barokkunst, over de ambachtslui in Engeland, over The Netherlands (Batsford), over Morning, Noon and
Night in London (Macmillan), etc. niet op uw weg hebt ontmoet; en bovenal als gij
met hem niet in contact zijt getreden in zijn niet te rubriceren dichterlijke prozawerken
als Dance of the Quick and the Death en dergelijke tot en met zijn meest recente in
het genre Cupid and the Jacaranda (Macmillan) , dan zijt gij veroordeeld een vreemdeling op Sacheverell Sitwell's wonderbaarlijk-mooie planeet te blijven. In deze
werken immers heeft hij in zijn droomwereld opgenomen en geïnterpreteerd (in
prozavorm) heel de fantastisch uitgebreide en aesthetisch verantwoorde kennis die
hij zich op het gebied van architectuur, muziek, ballet, schilder- en beeldhouwkunst,
reizen, bloemen, vogels, enz. heeft verworven. Zeer terecht sprak een Engels criticus
over „de alchemie volgens een procédé dat Sacheverell Sitwell absoluut eigen is".
Een laatste illustratie van die verbluffende veelzijdigheid — er zijn er zoveel
andere, V. Sackvill-West en Elizabeth Bowen inbegrepen is Rose Macauly.
Onlangs heeft ze onder de titel Pleasure of Ruins (Uitg. Weidenfeld and Nicolson)

een boek van ruim 450 bladzijden gepubliceerd, met prachtig plaatwerk verlucht.
Het is een keurig geschreven dissertatie, met citaten van honderden groten dezer
wereld opgesmukt, over de meest-indrukwekkende ruines die we hier en elders op de
aarde aantreffen. Ze gaat als het ware uit van het gezegde van een Fransman:
„Plus belle que la beauté est la ruine de cette beauté". In het geheel van Rose
Macauly's werk is dit boek minstens even representatief als haar romans en haar
voorgaande, vrij-aanverwante essays: The Minor Pleasures of Li f e en Personal Pleasures.
Twee andere letterkundige genres mogen we evenmin veronachtzamen daar ze vaak
door de allerbesten of allergrootsten worden beoefend. Dagboeken kunnen immers een
kunstgewrocht op zichzelf zijn. De H. Augustinus, Rousseau en anderen hebben het
bewezen. In bepaalde gevallen zijn ze zelfs de topprestatie van een schrijver. James
Boswell wiens Journals enkele jaren geleden werden ontdekt en thans worden gepubliceerd (Uitg. Heinemann. Drie delen, o.m. Boswell in Holland 1763-1764,
zijn reeds verschenen) leert het ons. En de vraag mag worden opgeworpen of dit
ook niet het geval is met Virginia Woolf. Haar A Writer's Diary (The Hogarth
Press), lopend van 1915 tot weinig dagen voor haar dood in 1941, zag in 1953 in
boekvorm het licht. Het is waar dat de gepubliceerde tekst erg onvolledig is. Leonard
Woolf, echtgenoot van de schrijfster, verklaart in zijn voorwoord dat het „dagboek
te persoonlijk is om in zijn geheel tijdens het leven van talrijke personen die het vermeldt, te worden gepubliceerd". We kunnen dit Writers Diary derhalve nog niet
definitief beoordelen. Toch kan dit worden gezegd: het is in fraai-sobere stijl ge-
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steld, veel gemakkelijker te lezen dan één van haar bekende romans. Tevens bevat
het uiterst interessante gegevens omtrent haarzelf, haar boeken en haar plannen. Met
name over de roman met de bijna profetische titel Turning a Page („Waarschijnlijk
zal ik er minder breedsprakerig in zijn", tekent ze zelf aan) waarmee ze bezig was,
toen ze overleed.
Zeker niet minder belangrijk met betrekking tot zijn werk dan tot hem zelf is
A Writer's Notebook (Heinemann) van W. Somerset Maugham dat reeds enkele
jaren geleden werd gepubliceerd, doch dat nu opnieuw in de branding staat omdat de
in Januari 1.1. tachtig jaar geworden schrijver voor de uitgave van zijn The Selected
Novels (negen romans, door hemzelf uitgekozen en drie per drie onder vollinnen
band gebundeld r— Uitg. Heinemann) een speciale inleiding heeft geschreven, die in
nauw verband staat met zijn Notebook en dit op treffende wijs toelicht, vooral voor
hetgeen ik de typisch Maughamse werkmethode durf noemen.
Is het in de gegeven omstandigheden nog mogelijk te wijzen op welbespraakte karakteristieke eigenschappen en ontwikkelingswegen der Engelse Letteren van vandaag?
Het antwoord op die vraag is, naar mijn mening, tegelijk positief en negatief. Zoals
Gide reeds opmerkte en met voorbeelden illustreerde, wordt de Engelse literatuur gekenmerkt door haar grote overvloed en verscheidenheid. Er kan bijgevolg niet
worden gewaagd van één karaktertrek die haar over de gehele lijn eigen is. Doch er
is b.v. één lacune die elke kroniekschrijver moet treffen: op het ogenblik is het zo
gesteld dat de z.g. littérature engagée er geen eredienst en geen waarachtige beoefenaars heeft en dat het gedreun van de laatste wereldoorlog practisch is uitgestorven.
Nemen we eerst de roman, en zelfs de novel in de boven aangeduide betekenis. Er
zijn weliswaar enkele romanschrijvers die de traditie van de sociaal-realistische
roman van Charles Dickens via Bennett en anderen hebben overgenomen. o.m.
Priestley in zijn Angel Pavement en zijn The Good Companions en Jack Lindsay in
zijn twee recente boeken Betrayed Spring en Rising Tide (The Bodley Head). Maar
het heilige vuur laait niet erg hoog op bij een Lindsay, en zelfs een Priestley kan
vandaag met het genre geen genoegen meer nemen. The Other Place (Uitg. Heinemann) , zijn jongste werk dat een verhalenbundel is, toont het aan. In een paar van
de verhalen die er in opgenomen zijn, horen we weliswaar nog een echo van de
oude Priestley, doch het is niet veel beter dan een late opgewarmde dis, terwijl de
overige verhalen meer weg hebben van fabels en toekomstvizioenen waar menig
Engels auteur zich de laatste tijd aan heeft gewaagd of vergrepen. Niet zo bijster lang
geleden werd het genre opnieuw actueel gemaakt, o.m. door Aldous Huxley met zijn
Brave New World en door de te vroeg gestorven George Orwell met zijn meesterlijke Animal Farm (in Penguin uitgave verkrijgbaar) en Nineteen Eighty-Four.
Jacquetta Hawkes heeft zich in 1953 met haar Fables (The Cresset Press) vrij
behoorlijk en in alleszins dichterlijk proza van een soortgelijke taak gekweten; doch
Priestley met zijn bovenvermelde verhalen en Evelyn Waugh met zijn Love Among
the Ruins (Chapman and Hall) hebben ons diep ontgoocheld.
Neen, de onmiddellijke toekomst van de Engelse roman en novel lijkt noch in die
richting noch bij die schrijvers te liggen.
We stellen dit trouwens ook in de dichtkunst vast. „Kwalitatief gesproken", merkt
Kenneth Allott op in zijn uitstekende inleiding tot de Penguin Bloemlezing Contemporary Verse, „kwalitatief gesproken, mag gezegd worden dat de dichterlijke twintiger jaren de verdediging van de cultuur en van de traditie hebben ondernomen
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en Walter de la Mare (zijn nieuwste bundel is getiteld 0 lovely England, Uitg.
Faber and Faber) hun individuele, lyrische weg gegaan maar ik kan niet zeggen
dat van de levende Engelse dichters zij mij het sterkst impressioneren.
De drie Sitwell's tenslotte, die we als dichters, zelfs in hun onderlinge verscheidenheid, als een min of meer geïsoleerde drie-eenheid mogen beschouwen, hebben,
als barokke edelsmeden van het vers, eigenlijk geen welbepaalde voorgangers en
ook geen navolgers. Toch zij aangestipt dat Edith Sitwell o.m. in haar recente dichtbundel Gardeners and Astronomers (Macmillan) als een nieuw element in haar
poëzie het bewustzijn introduceert te behoren tot een „atomic age".
Kan er uit wat voorafgaat een conclusie worden getrokken? Ik meen van wel.
De geëngageerde literatuur, zelfs de sociaal-realistische school heeft, althans voor het
ogenblik, in de Engelse letteren afgedaan. Er wordt niet aangeklaagd met de bedoeling om aan te klagen of om principiële redenen. Er wordt niet ernstig, zelfs niet
met angstvallige blik in de toekomst gekeken. Er heerst noch moedeloosheid, noch
radeloos pessimisme, en ternauwernood een greintje „escapisme"! Waar het, in laatste instantie, de Britse literatoren van het ogenblik om te doen is, is het vraagstuk
van het net der uiterst genuanceerde en zo heel erg ingewikkelde verhoudingen van
individuen in de menselijke samenleving. Elizabeth Bowen, Rosamund Lehmann,
V. Sackvill-West en Joyce Cary behandelen dit thema wellicht op de meest individuele wijze. Anderen voelen er zich toe geneigd dit fundamentele probleem van de
onderlinge relaties der individuen in een geheel of gedeeltlijk niet-Brits kader te
plaatsen of grijpen naar een historisch kader, in een nabij of ver verleden, tot zelfs
in de Griekse Oudheid r b.v. Rex Warner in zijn Men and Gods en zijn Greeks and
Trojans — en in de Romeinse wereld, zoals Robert Graves in zijn I, Claudius (alle
drie in Penguin uitgave beschikbaar) .
Ook hier kan een parallel worden getrokken tussen de roman en de dichtkunst.
Het zich losrukken van de wereldproblemen van de dag om de blik te wenden naar
het eigen of vreemde verleden in de dichtkunst vooral om van het verleden een
hedendaagse versie te geven — heeft ook menig dichter in verleiding gebracht en
zelfs de allergrootsten zijn er voor bezweken, vaak met prachtig resultaat: Cecil Day
Lewis, Roy Campbell, etc. Dit alles op een ogenblik waarop van een religieus
standpunt uitgaande literatuur, zoals die van T. S. Eliot en van Graham Greene,
in naam van een individualistisch-humanistisch credo vrij-onbarmhartig wordt aangevallen door Wyndham Lewis, door Stephen Spender in zijn The Creative Element
en door de dichteres-romanschrijfster Kathleen Nott in haar The Emperor's Clothes
(Heinemann) . En terzelfdertijd, maar om geheel andere redenen --- althans wat
Greene en andere katholieke auteurs betreft --- door Monseigneur Griffin in zijn
Adventbrief van 1953. De Britse Primaat zegt daar woordelijk: „Romans die er aanspraak op maken vertolkingen te zijn van de katholieke leer bevatten vaak passages
die door hun ongebreidelde uitbeelding van immorele gedragingen, een bron van
bekoring blijken te zijn voor talrijke lezers ....Het schetsen van de katholieke
levenswandel in het kader van een roman kan iets prachtigs zijn, doch dit kan
onder geen voorwaarde het opnemen van kwetsend materiaal met dat doel verantwoorden". De te Londen zo succesvolle creatie van Graham Greene's eerste toneelstuk The Living Room (Uitg. Heinemann) heeft inderdaad menig toeschouwer verbijsterd, evenals Evenlyn Waugh met zijn Love Among the Ruins meer dan één
lezer verbaasd heeft doen opkijken. In elk geval overtreffen die twee werken van
katholieke auteurs in cruditeit al wat de ernstige en overtuigd-Protestantse schrijvers
in Groot-Brittannië durven verwoorden of uitbeelden.
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schap en de biologie als de aardrijkskunde en de techniek. Zo ontmoet men in de
laatste nummers artikels over sterrekunde, over de mysterieuze eigenschappen van
het ijs, over de vorming van de regendruppels. Naast een studie over het gebruik
van antibiotica bij de kankerbestrijding, is er ook een over de scorpioen, eerste
bewoner der droge aarde, over de evolutie van geslachtsvormen bij vissen en insecten, over de benutting van wieren als voedselbron. Over technische vraagstukken werden uiteengezet: hoe wordt de diamant in de industrie aangewend? komen
er wolkenkrabbers in Europa? Waar is het hoogste kabelspoor ter wereld? Onder de
rubriek der aardrijkskunde valt een studie over onbekende volksstammen in CentraalIndië en over de industrialisering van het Hoge-Noorden der Sovjet-Republiek.
Even willen wij stilstaan bij het artikel „Door de Spiegel van Palomar ziet men het
dubbele van het Heelal". Het is gewijd aan de eerste resultaten van de peilingen
uitgevoerd in de sterrenhemel met behulp van de grootste kijker ter wereld. Toen
deze reuze-telescoop, met zijn vijf meter brede en twintig ton zware spiegel, na tien
jaar zenuwslopende inspanning en haarfijn montage-werk klaar was gekomen,
wachtte de pers ongeduldig op berichten vair sensationele ontdekkingen. Maanden
verliepen zonder noemenswaardig nieuws zodat de journalisten er alle belangstelling
voor verloren. Het cyclopenoog op de eenzame berg raakte vergeten, maar kon
ongestoord zijn photografisch w:rk verrichten.
Toen dan ook na enige jaren geduldig observeren en rekenen, Baade, in naam van
zijn collega's van de sterrewacht, op het astronomen-congres te Rome (September
1952) het resultaat van het eerste onderzoek mededeelde, vond hij geen echo in
de wereldpers. En toch bracht zijn mededeling echt nieuws. Uit het peilen van de
interstellaire afstanden met de reuzekijker was gebleken dat de verafgelegen sterrengroepen tweemaal zover van ons verwijderd zijn als men tot nog toe dacht. De
straal van het waarneembare Heelal werd door Baade's ontdekking verdubbeld: ze
bedraagt ongeveer 2 miljard lichtjaren en niet 1 miljard zoals men meende.
De nuchtere zakenman in ons zal hierbij droogjes opmerken dat het „astronomische" sommen geld kostte om deze „nauwkeurige" afstand te berekenen! Voor de
astronomen betekende de kennis van de juiste interstellaire afstanden echter veel meer
dan het bezit van een nauwkeurig cijfer: zij verkregen zekerheid over de juistheid
van hun inzicht in het Universum. Daar het Heelal voortdurend uitdijt kan men
zijn ouderdom berekenen uit zijn afmetingen, die zelf weer kunnen afgeleid worden
uit de dichtheid der materie in de hemelruimte. Tot nu wezen de berekeningen van
Hubble's constante op een ouderdom van het Universum van 1,7 miljard jaren..
Doch deze ouderdom strookte niet met die van de aarde, welke uit de samenstelling
van radioactieve ertsen en meteoorstenen op 3,5 miljard jaren werd geschat. Naar zijn
gestalte te oordelen was de Cosmos half zo oud als zijn geboorteakt opgaf. Nu het
gebleken is dat die gestalte met een verkeerde half te kleine el --- was gemeten
verdween de contradictie van zelf: het Heelal was minstens 3,4 miljard jaar oud.
Deze ontdekking brengt een persoonlijke triomf voor Einstein. De geniale schep-

per der Relativiteitstheori. had in de lijn van zijn intuïties een vergelijking opgesteld voor het Heelal. Om de formule bij de bekende afmetingen van het Universum te doen passen hadden andere sterrekundigen ze door een correctieterm verkleind. Einstein zelf geloofde niet in de noodzakelijkheid van die correctie-term, omdat
hij bij ervaring wist, dat de juistheid van zijn theoriën, hoe ongerijmd zij op het

eerste gezicht ook schenen, achteraf meestal door experimentele proeven bevestigd
werd. De nieuwe afmetingsopgave maakt de correctieterm nutteloos en bevestigd volkomen zijn vertrouwen.
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De hoogste nationale organisatie van professoren en beoefenaars der wetenschap
in Japan is de „Nippon Gakuzytu Kaigi" (Japanse Raad voor Wetenschap) . Onlangs
had voor de derde maal een ledenverkiezing plaats. De raad bestaat uit zeven
secties; een eerste voor literatuur, philosophie en geschiedenis; een tweede voor rechten en politieke wetenschappen; een derde voor economie en handel; een vierde voor
physische wetenschappen enz. Iedere sectie telt dertig leden. De „Democratische Vereniging van Wetenschapsmensen" boekte een groot succes: in de vier bovengenoemde
secties werden respectievelijk zes, zes, negen en zes van haar vertegenwoordigers
gekozen. Deze vereniging is, niettegenstaande haar naam, ondubbelzinnig links georiënteerd. Onnodig te zeggen dat verscheidene leden van de Japanse raad voor
wetenschap, die niet behoren tot de Democratische Vereniging, ook nog links zijn.
Ik wijs op deze concrete feiten om onze Katholieke vrienden in het buitenland enig
idee te geven hoe moeilijk en belangrijk tevens de taak is van het Christendom in
ons land. Het is vanzelfsprekend dat in deze omstandigheden het Christendom
alhier „up-to-date" zou moeten zijn. In geen enkel land ter wereld is een personalistisch Christendom, in de zin van Emmanuel Mounier, zo broodnodig als in Japan.
Gedurende de oorlog hebben de Japanse Christenen, zowel Katholieken als Protestanten, heldhaftig gestreden tegen het totalitarisme en het brute geweld om hun
geloof te vrijwaren. Meer dan één werd martelaar voor Gods zaak. Na de oorlog
echter sloeg de situatie om. De Christenen verkregen niet alleen godsdienstvrijheid,
maar ze werden in een zekere mate bevoorrechte personen. De doopsels namen in
snel tempo toe. Ongelukkigerwijze heeft het onwaardig gedrag van vreemde of
inlandse Christenen, die toegeven aan egoïsme en de volksdoden over het hoofd
zien, veel kwaad gesticht.
Zo heeft één der meest gelezen weekbladen, de „Mainiti", in zijn aflevering van
6 Dec. 11. een artikel gepubliceerd onder de titel ..Een moderne Luther eist Hervorming!" Op een foto ziet men hoe de ascetische figuur van een zekere Pater I. voor
het station van Osaka, zijn brochure verkoopt, waarin hij „de verdorvenheid der
Katholieken aan de kaak stelt en het ware Christendom verkondigt". Tegenover zulke
lieden zou men de ware Katholieke Reformatie moeten stellen van mannen als
Pater Yves Congar of Pater Erich Przywara: maar deze zijn nog geheel onbekend
in Japan.
Toch wil ik eindigen met een meer bemoedigend feitje. Vorige zomer beleefden
we een schitterende tentoonstelling van heel het oeuvre van Georges Rouault. Duizenden en duizenden bezoekers stroomden naar het Nationale Museum van Tokio
om deze moderne katholieke kunst te bewonderen. Ik werd vooral getroffen door het
oordeel van één mijner heidense studenten. Als meest waardevolle karakteristieken
van Rouault's kunst gaf hij de volgende kenmerken aan: ten eerste zijn begrip van
het proletariaat, ten tweede zijn Oosterse elementen en ten derde zijn christelijke
waarden.
Francesco Josio Nomura,
Professor aan de Sophia Universiteit
en aan de Staatsuniversiteit van Tokio.
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INTERNATIONAAL
OLGENS oude . gewoonte heeft president Eisenhower begin Januari aan het
Congres het jaarlijks verslag uitgebracht over de ogenblikkelijke toestand en over
het program, dat de regering zich voor het jaar 1954 gesteld heeft. Zijns inziens had
zich een grote strategische verandering voorgedaan en als gevolg daarvan was het
initiatief aan „ons" gekomen. Het Koreaanse conflict was beëindigd. In WestDuitsland, Perzië en andere gebieden van de wereld nam de ontwikkeling een gunstig
verloop. Militaire hulp aan het buitenland zal worden voortgezet, de technische
bijstand blijft gehandhaafd en er moet een gezonder en vrijer stelsel van handel en
betaling worden geschapen, waarbij onze bondgenoten genoeg kunnen verdienen en
onze eigen economie kan bloeien. Om de interne veiligheid te verzekeren stelde
de president voor, dat degenen, die bewust deelnemen aan communistische samenzwering hun Amerikaans burgerschap zouden verliezen. Een krachtige militaire
positie gedurende de periode van onrustige vrede kan bereikt worden door een
volledige benutting van de luchtmacht en van de moderne wapens, met name het
gebruik van atoomenergie voor de verdediging van de vrije wereld, waarvoor grotere
uitwisseling van gegevens nodig is. De te waterlating van de eerste atoomonderzeeër, de „Nautilus" met een bijna onbegrensde actieradius, is de eerste proeve op
dit gebied. De achterstelling van de betekenis van de landmacht werd door Foster
Dulles verdedigd met het argument, dat geen enkele plaatselijke verdedigingsmacht
op zichzelf sterk genoeg is om de sterke communistische landstrijdkrachten te kunnen tegenhouden. De manier voor de vrije landen om een plotselinge overval te land
te voorkomen is het ter beschikking hebben van een strijdmacht, waarmee krachtig
kan worden teruggeslagen op door ons zelf te bepalen plaatsen. Door zulke vergeldingsmaatregelen zal de vijand van agressie weerhouden worden. Aldus wordt
een maximum van veiligheid bereikt tegen de kosten, die de gemeenschap dragen
kan. In dit vooruitzicht heeft de Amerikaanse regering haar nationale veiligheid met
3,9 mlliard dollars besnoeid.
Malenkof daarentegen sloeg een zachter accoord aan. Hij wenste het Amerikaanse
volk uit de grond van zijn hart succes bij het ontwikkelen van vreedzame betrekkingen met alle volken. Hij geloofde, dat er geen objectieve hindernissen waren voor
verbetering van de betrekkingen tussen beide landen. De conferentie te Berlijn op
25 Jan. begonnen zal de ernst van deze wensen moeten bewijzen. Bij de voorbereidingen tot deze conferentie zijn de concessies uitsluitend van de kant der „Grote
Drie" gekomen. Zij hebben op verzoek van de Sovjets de datum der bijeenkomst van
4 Jan. tot 25 Jan. verschoven. In plaats van het door hen voorgestelde zachte Lugano
hebben zij toegestemd in het koude Berlijn. Na langdurige besprekingen der onderhandelaars werd fundamentele overeenstemming bereikt over het gebouw, waarin
vergaderd zou worden. Gedurende de eerste en de derde week komen de vier ministers van buitenlandse zaken bijeen in het gebouw van de geallieerde bestuursraad in
West-Berlijn en in de tweede week in het gebouw van de Sovjetambassade in OostBerlijn. Indien op deze conferentie r de eerste der „Grote Vier" sinds 1949 --de Sovjetvertegenwoordiger, Molotof, een constructieve houding wil aannemen en
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niet zal trachten verdeeldheid onder de Westerse ministers te zaaien, verwacht
Dulles geen langere duur van deze bijeenkomst. Ter verzekering van een gemeenschapplijk standpunt hebben de Westerse Drie op 23 Jan. een voorbespreking ge-
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houden, waarbij zij vastlegden, dat voor alles de Duitse en de Oostenrijkse problemen besproken moeten worden. Ook zonder de wereldproblemen, als China en
Indo-China, balanceert de conferentie, die althans enkele spanningen wil verminderen, op de punt van de naald. Van zijn kant wenst de Sovjet-Unie een gedemilitairiseerd neutraal Duitsland onder communistisch bewind, aan de andere zijde
houden het de westerse mogendheden met Adenauer, dat bij het herstel van de
Duitse eenheid eerst vrije verkiezingen moet ghouden worden, waarna een grondwetgevende nationale vergadering een nationale regring tot stand moet brengen, die vrijheid van handelen bezit. De Westerse staatslieden zijn niet van zins
de defensieve NATO, noch de E.D.G. die toezicht houdt op de Duitse bewapeningsindustrie, als ruilobject te gebruiken voor twijfelachtige Russische concessies.
De eerste week van de conferentie is beneden de verwachting van Dulles gebleven.
Over de regeling van Duitsland en Oostenrijk is ternauwernood een woord gevallen.
Teneinde spitsvondige discussies over de volgorde der agenda, waaraan de conferentie van Parijs in '49 bezweken was, te vermijden, verrasten de „Grote Drie"
Molotof met hun goedkeuring om als eerste punt een vijf-mogendheden-conferentie te
bespreken. Dulles voer heftig uit tegen communistisch China, dat geen recht had
mee te spreken over Europa en er beter aan deed eerst de politieke conferentie over
Korea te bespoedigen. Als bezettende mogendheden komt het uitsluitend aan de
Grote Vier toe deze zaken te regelen. Om iets anders te doen, daartoe hebben we
het recht niet want de wereldproblemen zijn de zaak van V.N. Molotof liet zich door
geen logica uit het veld slaan en een poging doende om de eindeloos geduldige
Bidault en Eden van Dulles te verwijderen door de eerste uitzicht te geven op een
mogelijk nieuwe situatie in Indo-China en de tweede het lokaas voor te houden van
een winstgevende handel op een markt van 700 millioen mensen, bracht hij China
nogmaals op tafel. De Drie maakten zich voorlopig van het geval af met het voorstel
in een geheime zitting er op terug te komen. Nog kwam men aan het tweede punt
Duitsland niet toe. Want Molotof goochelde uit zijn zak een resolutie, waarbij een
wereldconferentie algemene vermindering van bewapening zou bespreken, waaraan
ook door niet-leden van de V.N. (dus ook door communistisch China) wordt deelgenomen. Een gelijktijdige oplossing van het probleem der atoomwapens kon daaraan gekoppeld worden. Ook deze resolutie werd naar de geheime zitting verwezen.
Nu was de weg vrij om het probleem-Duitsland onder de ogen te zien. De geslepen Molotof stelde voor, vertegenwoordigers van Oost- en West-Duitsland bij
deze besprekingen toe te laten. Tijdens de discussie was Eden Molotof een slag voor
en ontwikkelde het program der Westelijken omtrent Duitsland, de bovengenoemde wensen aanvullend met het voorstel, dat de eenmaal in vrijheid gekozen Nationale
Vergadering de grondwet zal opstellen en voorbereidingen zal treffen voor een
vredesverdrag. Een nieuw gekozen regering zal dan het vredesverdrag afsluiten en
ratificeren.
Dertig dagen na de mislukte „hersenspoeling" van 90 dagen, die volgens afspraak op 23 December jl. afliep, heeft de Indiase voorzitter van de neutrale repatriëringscommissie, generaal Thimaja, de 22.000 weigerachtige krijgsgevangenen,
Chinezen en Noord-Koreanen, aan de geallieerden overgedragen. De Chinezen zijn
naar het nationale Formosa ingescheept en de N.-Koreanen kunnen zich in het
Z.-Koreaanse leger laten inlijven of een andere plaatsing, zo die er is, zoeken. De
honderd Amerikaanse soldaten, die in hun krijgsgevangenschap communist zijn gewarden, zijn als deserteurs van de legerlijst geschrapt en werden door de andere
partij slechts schoorvoetend toegelaten. De inleidende besprekingen voor de nog te
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houden politieke conferentie zijn indertijd door de vertegenwoordiger van de V.N.
generaal Dean, afgebroken omdat hij intrekking eiste van de beschuldiging van
trouweloosheid de V. Staten naar het hoofd geworpen. Hoewel deze belediging niet
is ingetrokken hebben de premiers Tsjou en Lai en Nam I1 voorgesteld het contact
te hervatten, dat op lager niveau door verbindingsofficieren wordt voorbereid.
De nieuwe president van Frankrijk, Coty, die de teugels van het bewind op 17
Jan. overnam, is door toedoen van zijn voorganger Auriol er voor gespaard gebleven
zijn ambt met een ministercrisis in te gaan. Auriol weigerde Laniel te ontslaan met
het oog op de vraagstukken, die in Januari beslist zouden worden. De premier wenste
echter ook de goedkeuring van de Assemblée. Het vertrouwensvotum werd met
319 tegen 249 stemmen gegeven. Misschien kan men beter zeggen: afgedwongen.
Want ware een regeringscrisis op dat ogenblik niet funest geweest dan zou het
beleid van de regering, vooral wat het binnenlandse betreft, bij de meerderheid
geen genade hebben gevonden. Onverwacht werd het kabinet nog overvallen door een
ernstige betoging van Marokkaanse religieuse- en stamleiders in Tetoean in SpaansMarokko. Het feit, dat in Augustus jl. de Sultan van Marokko werd afgezet en naar
Corsica gevoerd, blijkt niet met aller instemming geschied te zijn. Zelfs Spanje was
van dit voornemen niet in kennis gesteld. Franco geen Francophiel -- steunt de
ontevredenen, die de nieuwe sultan afwijzen en voor de kalief van Tetoean,
Moulai Hassan, volledige souvereiniteit eisen. De bedreiging van de sultan van
Rabat, dat ieder, dei zijn gezag niet erkent, ipso facto buiten de Mohammedaanse
gemeenschap staat, kan de opstandelingen geen vrees aanjagen, sterk als zij zich
voelen door de volle steun van de Arabische Liga. Veiligheidshalve heeft de Franse
regering de afgezette sultan uit het gezichtsveld van de Arabische Liga naar
Madagascar overgebracht.
Meer dan deze politieke kwestie spreekt tot het Spaanse gemoed de nationale van
Gibraltar. Strikt genomen is het een anomalie, dat het Britse Rijk, overal op de
terugtocht, alleen uit prestige-overwegingen, zich in deze waardeloos geworden vesting blijft verschansen. Franco heeft de Britse regering verzocht af te zien van
het bezoek, dat in Mei a.s. als laatste étappe koningin Elisabeth voornemens is aan
deze Kroonkolonie te brengen. Hooghartig is dit verzoek afgeslagen. „Engeland kan
geen vreemde inmenging dulden in de voornemens van de koningin om haar rijksdelen te bezoeken". Daarop heeft de Caudillo de studenten losgelaten, die zich in
felle anti-Britse betogingen, gepaard met vernielingen van Britse bezittingen en met
een aanval op het Britse gezantschapsgebouw te buiten gingen. Zulk een Spaanse
furie had de dictator niet bedoeld. De politie moest hardhandig ingrijpen, de studenten voelden zich bedrogen en van anti-Britsch werd de betoging „anti-phalange!"
Na vijf maanden het bewind te hebben gevoerd is in Italië de regering-Pella afgetreden. Het was gebleken, dat de verschillende stromingen in de Christen-democratische Partij geen gemeenschappelijke basis voor een regeringsprogram konden
vinden. Na enkele weken waagde het de meer links-georienteerde Fanfani het erop
zich (26 Jan.) aan de Kamer voor te stellen met een gedurfd sociaal program,
waarbij bestrijding van de werkeloosheid, uitvoering van openbare werken, woningbouw voor de armsten, landhervorming in snel tempo de hoofdschotel vormden. Van
de 590 stemmen beschikt Fanfani slechts over hoogstens 284 stemmen en komt derhalve 12 stemmen tekort om de absolute meerderheid (296) te halen. Uit partijbelang kreeg Fanfani noch van de socialisten, nOch van de monarchisten steun. Het
kabinet was ten dode opgeschreven en na 12 dagen stond president Einaudi opnieuw
voor een crisis, die misschien door de terugkeer van de Gasperi kan worden opgelost.
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NEDERLAND
Doordat de Eerste Kamer de E.D.G. heeft goedgekeurd is Nederland het eerste
land, dat de ratificatie van het op 27 Mei 1952 te Parijs gesloten verdrag toelaat.
Van de 40 aanwezige Kamerleden hebben 4 tegengestemd. De Voorzitter zelf, mr
Jonkman, prof. Gerretson en de 2 communisten. De eerste had juridische bezwaren
van internationale aard, de tweede was bevreesd, dat onze constitutie in het gedrang
zou komen en de communisten waren de gecamoufleerde spreekbuis van hun Russische machthebbers. Minister Beyen heeft getracht de opposanten gerust te stellen. Door zich meer te richten op de versterking van de luchtmacht was er geen
wijziging gekomen in de Amerikaanse defensiepolitiek, er was geen tegenstelling
tussen de eed van trouw aan de Koningin en aan de Gemeenschap, de Nederlandse
troepen zijn niet bestemd voor de Noord-Europese sector. De minister kon van de
bondgenoten geen duidelijk omschreven verklaring eisen, maar hij stond op het
standpunt, dat de regering het als een breuk in de verdragsverhoudingen zou beschouwen indien er vrede werd gesloten, voordat alle grondgebieden der partijen
waren bevrijd. Om senator Sassen gerust te stellen zeide hij, dat bij de geestelijke
verzorging der soldaten rekening zou worden gehouden met de christelijke levenshouding van ons volk. Zij zouden dezelfde geestelijke verzorging krijgen als nu hier.
Volgens een artikel in de ,Times" bevindt Indonesië zich in de greep van wanorde en onrust. Voor millioenen Javanen betekent de Darul-Islam meer dan de regering zelf. Toen een aantal Nederlanders, beschuldigd van subversieve handelingen,
gearresteerd werden, schreven opgewonden Indonesische bladen, dat de gevangenen
in contact stonden met het Hoge Commissariaat. De Indonesische minister van Buitenlandse zaken, Mr Sunarjo, heeft deze overdrijvingen ingetoomd en verklaard, dat hij
met Nederland hartelijke betrekkingen wenst. Deze kunnen slechts tot stand komen,
wanneer de Unie, die een belemmering is voor een onafhankelijke buitenlandse politiek, wordt verbroken en Nieuw-Guinea niet langer wordt gekoloniseerd door een
buitenlandse mogendheid doch een deel van Indonesië is geworden. Deze vraagstukken staan echter op de derde en vierde plaats. Vooraf wordt de aandacht besteed aan een bilateraal verdrag met Japan en aan het vestigen van diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie.
De bijeenkomst van de Partijraad van de K.V.P. op 24 Jan. stond, afgezien van
voorstellen omtrent de partij-reorganisatie, in het teken van de eenheid. Hoewel het

Rapport-van der Grinten, dat concludeert, dat noch de historie, nOch het belang
van het katholicisme, noch het belang van de staat de ontbinding van de politieke
eenheid van de katholieke Nederlanders eist, als te recent nog niet in behandeling
kon komen, was de nieuw gekozen voorzitter der K.V.P., mr Van Doorn, in staat
om onder aller instemming positief vast te leggen, dat wij als katholieken in één
sterke staatkundige partij samen moeten optrekken. Hij sprak de wens uit, dat het
overleg met de katholieke broeders van twee andere partijen er toe zal mogen
leiden elkaar in één verband te vinden. Nadat een vijftal Kamerleden een verslag over
de meest belangrijke kwesties in de vertegenwoordiging behandeld, had uitgebracht,
wees prof. Romme op het bedriegelijke van de levensbeschouwelijke „neutraliteit" der
P.v.d.A. Eertijds had het N.V.V. met de papieren formule van „moderne vakbeweging" getracht de katholieke arbeiders voor zich te winnen. Maar de arbeiders
hebben zich dar dit mom, waarachter het socialisme zich verborg, niet laten misleiden.
Thans moeten de katholieken wederom de socialisten, die zich achter een leuze verbergen, dwingen om kleur te bekennen. Verdedigen alleen is niet genoeg. De
aanval is nodig. Zij kan tot een zuivering van de staatkundige toestand in ons
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land voeren". In deze uitlatingen kan men Prof. Romme geen duistere vaagheid
verwijten. En toch informeerden stemmen in het andere kamp naar de bedoeling!
1-2-'54

K.J.D.
BELGIË

De politieke stemming is een wankelbaar iets. Men vergelijke slechts de morele
positie van de meerderheidspartij op het einde van 1953 met die in het begin van
1954. Het nieuwe jaar heeft de C.V.P. nog niet veel goeds gebracht. Integendeel,
de hechte eenheidsgeest die na het Congres in November heerste, lijkt fel aangetast
en steeds meer rijst twijfel aan het behoud van de volstrekte meerderheid.
Wat is de oorzaak van deze ontwikkeling? Is ze niet juist te zoeken in het naderen
van de verkiezingen, waarbij het zedelijk peil van de politiek in de strijd om kanshebbende plaatsen een dieptepunt bereikt? Of is er, zoals sommigen vrezen, werkelijk
een desintegratie van de C.V.P. aan de gang, onder de middelpuntvliedende strekkingen van standen, taalgroepen, enz? Een onderzoek naar de „rechtse rebellie" kan zeker
tot beter begrip leiden. Het is merkwaardig, dat zowel de heer St Remy, die eindelijk
zijn scheur-partijtje ondubbelzinnig heeft opgericht, als de groep hoofdzakelijk Waalse
en Franstalige parlementsleden die tegen de partijtucht „wringen", uitgesproken
mannen van rechts zijn, die de steun genieten van de „Libre Belgique". De houding van deze mannen nadert gevaarlijk dicht een steriel negativisme, dat zoekt naar
de instemming van malcontenten conservatieve malcontenten in dit geval.. Reeds
meer dan eens werd een parallel getrokken tussen hun houding en die welke het
katholieke Frankrijk, politiek gezien, naar de afgrond heeft geleid. In deze kringen
verzet zich een diepgeworteld egoistisch individualisme tegen al wat de gemeenschap
vorm geeft: tucht, solidariteit, staat.
Deze strekking is echter steeds latent aanwezig. Waarom wil ze nu autonoom optreden? Men kan zich afvragen, of de regering geen psychologische kansen verkeken heeft, om de ontevredenheid van deze groepen in de kiem te smoren, door de
oprichting van een Ministerie van Handel en Ambachten b.v. De grote reden kan
ook daarin bestaan, dat thans weer zeer bewust op de sentimenten van die groepen
beroep wordt gedaan door een Saint-Remy, wie het vooral om zijn zetel te doen is.
De geschiedenis van de Christelijke Verzameling voor Volk en Vrijheid bewijst
duidelijk, dat deze Verzameling enkel tot doel heeft, haar voorman naar de Kamer
te loodsen. Als een Proteus is zij van gedaante verwisseld, om toch maar geen vat te
geven: eerst politieke groepering, dan sociaal-economisch verbond en tenslotte
politieke partij. Uit de megalomane kartel-eisen van de CVVV blijkt duidelijk, hoe ze
steeds bewust naar de dissidentie gericht is geweest.
Jammer genoeg werd die dissidentie een scheurlijst, die aan de meerderheidspartij
wel enkele zetels zou kunnen kosten. Nu reeds speelt de morele druk van die dissidentie een nefaste rol. Dit is ontstellend duidelijk tot uiting gekomen bij de verrassende verwerping van de pensioenwet voor zelfstandigen in de Kamer, op 28 Januari. Deze wet, die hardnekkig door volksvertegenwooriger De Saeger verdedigd werd en de instemming van de sterkste Vlaamse middenstandsgroepering en
van de meeste boeren verworven had, omdat ze blijkbaar aan een verzuchting van
de kleine middenstander beantwoordde, was zeker geen volmaaktheid. De groep van
de zelfstandigen, waarop ze gebaseerd is, is een sociologisch en economisch monster.

De standpunten van de betrokkenen zelf waren erg verdeeld. Dat ze toch is gevallen, is én aan de regering te wijten die eenvoudig de stemming vrij liet en
aldus het tegenstemmen der Socialisten uitlokte --- én aan de halsstarrige vijandschap
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van de „Fédération des Classes Moyennes" en van de „Libre Belgique". De Franstalige middenstand blijkt het ontwerp wezenlijk vijandig gezind te zijn geweest, want
ook de meest „partijtrouwe" kamerleden die zich tot dat publiek wenden, hebben
de tucht, die dan toch in zekere zin t.o.v. een regeringsontwerp verondersteld werd,
over boord geworpen.
Het gevolg is op twee vlakken voelbaar geworden. Vooreerst op dat van de partijeenheid. Na de „encommissionering" van het ontwerp tot wijziging van art. 123
sexies, kwam die stemming als een kaakslag aan de Vlaamse leden van de meerderheid. In de eerste hitte gingen stemmen op voor een scheuring in een Vlaamse en
een Franstalige partij. We geloven niet aan de ernst van deze stemmen. Maar wat
zou er gebeuren, indien dergelijke incidenten zich zouden herhalen?
Vervolgens op dat van de „ontbindingspropaganda" der oppositie. Liberalen en Socialisten hielden met een doodernstig gezicht vol dat een aftreden van de regering
normaal was. Daar de vertrouwenskwestie niet gesteld was, was deze bewering ongegrond. Het ontbindingsgeroep zelf heeft ook niet veel zin. De Senaat immers zal wellicht rond midden Februari het E.D.G.-verdrag aanvatten, hetgeen een stemming van
automatisch
de verklaring tot grondwetsherziening voor begin Maart en
verkiezingen voor begin April in het vooruitzicht stelt. In dezelfde Senaat bestaat
weliswaar een neiging de besprekingen te rekken. Nochtans worden voormelde data
in politieke kringen als waarschijnlijk aanvaard.
Het ontbindingsgeroep, en de pogingen de regering stokken in de wielen te
steken, zijn dan ook in hoofdzaak voorverkiezings-maneuvers. Een typisch voorbeeld van deze laatste --- het voorstel Huysmans tot verkorting van de militaire
diensttijd tot 18 maand mislukte jammerlijk door de tegenstand van de Liberalen,
dhr Devèze aan 't hoofd. Nieuwe maneuvers zijn op komst in verband met de stijging van de levensduurte, belichaamd in een indexcijfer op 420,0. Een interpellatie is
aangekondigd, het ABVV heeft protest aangetekend. De hele kwestie lijkt voort te
spruiten uit een verhoging van de koffie- en cacaoprijzen, en zal wellicht niet zwaarder gaan wegen. Maar ja, in een voorverkiezingsperiode wordt getracht van alle
hout pijlen te maken!
En meteen is volop de periode van modellijsten, polls en dies meer aangebroken,
met al de komische kanten van de politieke concurrentie. De verkiezingen hangen in
de lucht. De oppositiepartijen gaan ze op opportunistische wijze tegemoet. Noch door
hun programma, noch in hun politieke lijn hebben ze bewezen, regeringspartijen te
kunnen zijn. De Christelijke Volkspartij slaat afgezien van een neiging tot psychologische blunders r op dit stuk een heel wat beter figuur. Toch vreest zij
voor haar meerderheid. Anderdeels kan echter de vraag gesteld, of een hechte eenheidsgeest in de kern, niet belangrijker is dan een wankele meerderheid.
L. Deraedt

Forum
De weg der beschaving
Sedert 1936, toen Directeur Prof. Dr F.

M. Olbrechts zijn Ethnologie, Inleiding tot
de studie der primitieve beschaving 1 )
liet verschijnen, werd in het Nederlands
taalgebied in zake algemene vergelijkende Volkenkunde geen enkel handboek
meer gepubliceerd. In Van verre volken:
leven en bedrijf der vreemde volken 2 ) ,
kregen wij weliswaar een keur van boeiende lichtflitsen uit de bonte reeks cultuurvolken, maar geen methodische, systematische uiteenzetting. Nu komt, in
uitstekende Nederlandse vertaling, het
eerst in het Deens (Kulturens Veje),
daarna in Duitse vertaling (Geschichte
der Kultur) verschenen werk van Kaj
Birketh-Smith: De weg der beschaving),
deze leemte aanvullen. De naam alleen
reeds van Dr Birket-Smith, huidig Directeur van het Nationale Museum te
Kopenhagen, vroeger field-worker in
Groenland (1912, 1918) , in Zuidwest
Alaska (1933) en in Noord-Canada, kan
instaan voor de degelijkheid van dithandboek.
De volkenkunde staat vooralsnog voor
een verbazende verscheidenheid van methodes en gezichtspunten. De inleidende
hoofdstukken van het nieuwe handboek
(I-II) , waarin onderwerp en doel van de
Volkenkunde bepaald worden, en waarin
vooral de eigen methode van de auteur
aan andere bestaande methodes critisch
getoetst wordt, laten ons toe als het ware
panoramisch een overzicht te krijgen van
de verscheidene opvattingen over deze
nog jonge wetenschap.
Haar onderwerp omschrijft BirketSmith als: „het onderzoek naar de primitieve cultuurvormen bij de natuurvolken

en bij de lagere rangen der cultuurvolken" (22) ; een beperking, die de hoogst
ontwikkelde cultuurvormen uit de arbeid
der ethnologen uitsluit. Als haar doel
ziet hij: begrip van het diepste wezen en
de ontwikkelingswetten der cultuur, rekenschap afleggen van het leven der afzonderlijke cultuurvormen en hun historische ontwikkeling (22) .
Wat nu de werkmethode betreft, die
de schrijver er op nahoudt, Birket-Smith
bekent ronduit, met een greintje Britse
common-sense: „het historische gezichtspunt treedt in dit boek op de voorgrond"
(9) . Hij voegt er weliswaar vlug aan
toe: „ik ben niet blind voor de gevaren,
die in de historisch-onderzoekende ethnologie schuilen", en nog duidelijker: „ik
zie zeer goed in, dat ook andere gezichtspunten gerechtvaardigd kunnen zijn".
Komen nu de oudere cultuurgeografen
ter sprake met hun vaste wetten voor de
invloed van de natuur op het leven der
mensen, dan verbetert hij kortaf: „De
invloed bestaat voornamelijk hierin, sommige mogelijkheden uit te sluiten en
eventueel andere te begunstigen, maar
zelden of nooit daarin, de ontwikkeling
te dwingen in een onontkoombaar spoor"
(31) . Wat verder krijgt hij het aan de
stok met de extreem psychologische tendentie: „Vaak wordt het gevaar niet
vermeden, door oppervlakkig vergelijken
van ethnologische en psychiatrische
phenomenen een blunder te maken bijv.
door het op één lijn stellen van de
denkwijze der natuurvolken en schizophrene patiënten" (32). Ook de psychoanalytische parallellen hebben het te verduren: „Zij getuigen meer van een blind

1) Standaard-Boekhandel, 342 blz.
2) Onder leiding van Dr H. T. Fisher, Utrecht, De Haan, 1939, 178 blz.
3) Kaj. Birket - Smith, De weg der beschaving. Inleiding tot de Ethnologic. -- Van Ditmar, Amsterdam-Antwerpen, 1950, 442 blz., 350 fig., 400 fr.
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vertrouwen in eigen hypothese dan van
de kennis van ook slechts de eenvoudigste ethnologische feiten" (32). Daarna
komt de beurt aan het herleiden der
cultuurtypen tot één enkele karaktersoort: „Ongetwijfeld heeft dit resultaat
verdere bewijzen nodig; de gedane onderzoekingen, zelfs als ze aan primitieve
voorstellingen zijn aangepast, kunnen
nauwelijks als voldoende beschouwd
worden in de eerste plaats omdat ze met
een geheel andere geestelijke omgeving
voor ogen gedaan zijn; daarbij komt dat
vragen zowel als antwoorden meerdere
tolken moesten passeren" (33) . Het h yper-di ff usionisme van Elliot Smith, die

poogde alle hogere cultuur van de
Egyptische af te leiden „kan beschouwd
worden als één van die intermezzo's,
waarvan het grote voordeel is, dat men
ze in de loop van enkele jaren vergeet"
(20) . De hologenetische richting van
Montandon met hare indeling van de
cultuurvormen in twee reeksen: die
welke reeds vroeg hun ontwikkelingsmogelijkheden uitgeput hebben, en andere
die nog een mogelijkheid tot vooruitgang
behielden, krijgt als beoordeling: „zeer
willekeurige indeling" (20) . Voor Ad.
Bastian, de vader van de universele Elementargedanke naast ieders eigen Valkergedanke, dien men „wegens de buitengewone invloed die hij heeft uitgeoefend, in de geschiedenis der ethnologie
niet voorbijgaan kan", luidt het: „boze
tongen verleenden hem niet zonder reden
de titel van opperwarhoofd" (18) , en hij
herhaalt met Fr. Ratzel: „Hoe kan men
van mening zijn, dat de mens voldoende
vindingrijkheid zou bezitten, om dezelfde
uitvindingen zo dikwijls te herhalen als
Bastian's theorieën het vereisen?" (19) .
Vernoemen wij nog even de functionalistische richting van B. Malinowski; die
alle studie van het verleden verkettert,
en zich louter voor het heden interes-
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seert; daarover lezen wij: „Het is toch
iedere onbevooroordeelde waarnemer
duidelijk, dat zij gewoonlijk, zowel met
haar critiek op de cultuur-historische als
met haar methode over het doel heenschiet" (22) . Dit belet niet dat hij haar
verdiensten waarderen zal, maar het laatste woord blijft aan het gezond verstand:
„Zomin ooit een ethnoloog van betekenis
een cultuur heeft beschreven zonder het
noodzakelijke in acht nemen van de samenhang van haar afzonderlijke elementen, zomin kan men de diepte van begrip
ontberen, die alleen het historische perspectief in staat is te geven" (22). Al
betitelt Birket-Smith zich als historischethnoloog, toch spaart hij ook aan de
cultuur-historische school eventuele terechtzettingen niet: „Het gevaar van het
historische gezichtspunt is de overdrijving, zodat men door de bomen het bos
niet ziet en de cultuur zelf vergeet voor
haar bestanddelen. De school van Graebner en Schmidt kan in dit opzicht niet
altijd vrijgesproken worden" (21) .
Na zijn inleidende hoofdstukken geeft
Birket-Smith ons een algemeen vergelijkende studie, waarin achtereenvolgens
het materieel, economisch, familiaal, sociaal en geestelijk leven ter sprake komt
(III-VIII) . Tot slot biedt hij een historisch overzicht van de opeenvolging en
verspreiding van de wereldcultuurstromingen (IX) . Een enorme taak, haast
duizelingwekkend, zoals weinigen haar
zouden aandurven. Niettemin moet men,
hij het sluiten van dit boeiend handboek
bekennen, dat de auteur meesterlijk heeft
verwezenlijkt, wat hij in zijn Inleiding
vooropzette: „Het is de taak van dit boek
een beeld te tekenen van de cultuur der
gehele menseid. Wat hier geschilderd zal
worden, is niet het bonte gewemel der
afzonderlijke culturen. Integendeel het
doel is, een schets te geven van de
cultuur als zodanig, van haar ontwikke-

4) Zo b.v. blz. 19, blz. 287: „een laatste uitloper van een kerkelijke opvatting''; blz. 300: „een
persoonlijke levensbeschouwing, waarvoor ieder wetenschappelijk betoog zijn recht verliest" enz.
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bij heeft hij het voordeel zowel de Orthodoxe als de Katholieke mentaliteit uit
eigen ervaring te kennen. Aan de ene
kant behoedt hem dit voor die gevoelsmatige chauvinistische overdrijvingen,
waartoe Russische auteurs zo gemakkelijk
afglijden —, door hun neiging ni. om in
de karakteristiek van hun heiligen vooral
de typisch-nationale trekken te verheerlijken zoals passiviteit, zachtmoedigheid,
liefde voor lijden en eenzaamheid, en
daarvan een absolute maatstaf te maken.
Maar aan de andere kant kent hij natuurlijk evenmin het superioriteitsbewustzijn
van de actieve intellectuele Westerling,
die in het meer contemplatieve, ascetische
ideaal van het Oosten alleen maar somberheid, levensvreemdheid en vlucht voor
de wereld kan ontdekken.
Integendeel! Kologrivof is teveel Rus
om niet bezield te zijn door een brandende liefde voor zijn land, „het heilige Rusland", en met instemming citeert hij Dostojewski's uitspraak: „De enige liefde van
het Russische volk is misschien Christus
en het houdt van Hem ook op zijn eigen
manier, dat wil zeggen tot in het lijden".
Maar hij is tevens teveel Jezuïet om niet
een kennelijk plezier te beleven aan die
heiligen, die een grote culturele activiteit
ontplooid hebben, die de intellectuele pioniers van hun tijd waren. Zo laat hij duidelijk uitkomen dat het Christelijk ideaal
van Oost en West in wezen niet van
elkaar verschilt: de onderscheiden van
historische of psychologische aard zijn
bijkomstig. De heiligen waren en konden
niet anders zijn dan kinderen van hun
tijd, behept met alle nationale deugden en
ondeugden: maar het is altijd dezelfde
liefde tot God, die hen inspireerde tot
hun heldhaftige daden.
De geschiedenis van het gekerstende
Rusland begint in Kiew bij de doop van
Wladimir (988 na Chr.) en zet terstond
in met een reeks heilige vorsten en monniken. Het is heel moeilijk om ons een
juist denkbeeld van hun persoonlijkheid te
vormen, omdat de Russische hagiogra-

571

phieën geen historische betrouwbaarheid
garanderen. Deze „Levens der Heiligen"
vormden een apart litterair genre, aan
vaste wetten gebonden en volgens een bepaald schema vervaardigd, precies als bij
de iconenschildering. Er bestond voor
elke categorie heiligen een door de traditie geijkt concept. Van historische of
psychologische bijzonderheden is dus geen
sprake: het gaat immers niet om de vergankelijke aardse gestalte, maar om de
door de genade wedergeboren „nieuwe
mens". Vaak ontstonden deze geschriften
jarenlang na de dood van de heiligen en
de verschillende copiïsten brachten er dan
nog allerlei wijzigingen in aan, beïnvloed
als ze werden door de smaak en de opvattingen van hun eigen tijd. Want al
blijft de grondvorm gelijk, men kan toch
in de hagiographieën evenals in de iconen
stijlveranderingen aanwijzen. Zo werd de
taal steeds bloemrijker en gezwollener,
vooral tijdens en na de opkomst van
Moskou als religieus centrum en erfgenaam van Byzantium in de vijftiende en
zestiende eeuw. Kerk en Staat smolten
samen, en dit had op de hagiographie een
funeste invloed, daar nu de heiligen vooral als nationale helden ter navolging werden voorgesteld. Moskou, „het derde Rame" moest door de heroïek van zijn heiligen bewijzen hoe rijk en bloeiend het
Christendom in Rusland vanaf het begin
geweest was. In deze tijd komen grote
compilatie-werken tot stand, waarin vele
sobere heiligenlevens uit vroeger eeuwen
worden opgelakt en bijgewerkt in de
nieuwe rhetorische stijl.
Een veel duidelijker voorstelling kunnen we ons vormen van die figuren, die
zelf geschriften hebben nagelaten, en wel
speciaal van de twee grote kloosterhervormers uit de vijftiende eeuw: Josef van
Wolokolamsk en Nil Sorski, die lijnrecht
tegenover elkaar stonden. Het conflict
tussen hen kwam tot uitbarsting naar
aanleiding van de vraag of een klooster
landerijen mocht bezitten, maar ook in
andere opzichten waren hun opvattingen
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diametraal tegengesteld. Josef stichtte
kloosters, waar de tucht streng gehandhaafd werd en berustte op plicht, gebod
en straf, waar het dagelijks brood verzekerd was door het bezit van landerijen en
waar na God de Tsaar als hoogste gezag
gold. Nil daarentegen, „de grote starets",
pelgrimeerde eerst naar de berg Athos om
in contact te komen met de mystieke leer
van de Griekse kerkvaders, trok zich
daarna terug in de ontoegankelijke gebieden ten Oosten van de Wolga, keurde
alle bezit af en leefde in volledige onthechting en strenge ascese alleen of met
enige leerlingen die hem uit vrije verkiezing hadden gekozen als leermeester in
het geestelijk leven. Hij wijdde zijn leven
aan; gebed en arbeid. Deze arbeid was
voor alles intellectueel: hij bestudeerde en
copieerde de Bijbel en de Kerkvaders,
maar hij ging hierbij critisch te werk. „Er
zijn veel geschriften, maar niet alles, wat
geschreven is, is Gods woord", zei hij.
Hierin zien wij weer een verschil met
Josef van Wolokalamsk, die star vasthoudt aan de religieuze traditie en geen
enkele critische onderscheiding maakt tussen meer en minder betrouwbare bronnen.
Tegenover de ketters uit die dagen nam
hij een felle, onverzoenlijke houding aan:
in het doden van de ketters zag hij „een
bewijs van ijver voor de Orthodoxie en
van liefde voor God en Zijn zeer zuivere
Moeder", terwijl Nil juist alle pogingen in het werk wilde stellen om hen te
bekeren en opnieuw in de Kerk op te
nemen.
De botsing tussen deze twee mannen
eindigde met de overwinning van Josef
van Wolokalamsk: zijn leer ontaardde in
een uiterlijke vormencultus, die voor de
Russische kerk noodlottig bleek. Er brak
voor haar een periode van verstarring
aan, waaruit zij pas gewekt werd in de
achttiende eeuw door een nieuwe kloosterhervormer Païsius, die evenals Nil
naar de berg Athos pelgrimeerde en uit
de geschriften van de Griekse Vaders en
van Nil zelf de bezieling putte om op-

nieuw het christelijk heiligheidsideaal naar
hun voorbeeld te beleven. Want de strijd
tussen Nil en Josef was in laatste instantie een strijd om de grondslagen van het
Christendom, zoals de schrijver duidelijk
laat uitkomen. Twee religieuze opvattingen botsen: heeft de Christen allereerst
een uiterlijk zichtbare sociale taak en moet
hij zich nuttig maken voor Kerk en Staat,
of is het enig belangrijke het inner lijk
leven, het Rijk Gods in de ziel van de
mens, een mystieke vereniging met God,
en mag alle uiterlijke activiteit alleen
maar hierop steunen?
Nil Sorski is nooit officieel door Moskou heilig verklaard, Josef van Woloka
lamsk tot driemaal toe, maar de invloed
van de eerste groeit nog steeds, terwijl de
funeste gevolgen van Josefs leer steeds
duidelijker erkend worden. Het grote
schisma uit de zeventiende eeuw, waarbij
alleen formele kwesties de doorslag gaven was slechts mogelijk in een kerk,
waarin de cultus van de vorm hoofdzaak
is geworden en niet meer als middel geldt
om de inhoud uit te drukken. Tussen de
spiritualiteit van de Oud-Gelovigen en de
Orthodoxie is dan ook geen essentieel
verschil, zoals de schrijver terecht opmerkt. Maar vormendienst die tot hoofdzaak wordt leidt onvermijdelijk tot de
dood van elke spiritualiteit: domheid en
onwetendheid heersten onder het volk,
zedelijk verval bij de clerus, het aantal
heiligen nam af en Peter de Grote vond
in het begin van de achttiende eeuw een
kerk, die innerlijk voos en uitgehold was
en alleen maar zijn minachting wekte.
Maar die dood was slechts schijnbaar:
in deze periode breekt nieuw leven door.
Païsius ontdekt opnieuw de Griekse Kerkvaders en Nil Sorski, krijgt leerlingen, die
op hun beurt weer de kloosters hervormen. Onder hen vindt men de startsy,
monniken die niet wegens een of ander
ambt, maar wegens hun buitengewone,
mystieke genadegaven een aparte plaats
innamen in de Russische kloostergemeenschap, die door de bevolking omzwermd
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en als heiligen vereerd, maar door de
officiële kerk met wantrouwen bejegend
werden. De gedeeltelijke herleving van
het religieuze ideaal in de negentiende
eeuw is aan hen te danken.
Een der merkwaardigste onder deze
startsy is Seraphim van Sarov (gest.
1823) . In hem vinden we als het ware
alle trekken van de Russische spiritualiteit verenigd: eenzaam eremietenleven,
vervuld van visioenen en demonen, uitersten van zachtmoedigheid, vernedering en
ascese, zozeer dat hij zelfs drie jaar de
nachten in gebed op een steen doorbracht,
juist in de tijd dat Napoleon de wereld
veroverde (1804-1807) ; daarop volgde
een periode van volkomen zwijgen, totdat
hij eindelijk op bevel van God dit zwijgen
verbreekt, omdat hij nu gereed wordt geacht voor zijn taak onder de mensen. Zijn
ziel heeft die staat van mystieke vereniging met God bereikt waarin de omgang
met hen hem niet meer schaden kan. In
de woorden, die men van hem heeft opgetekend, is geen spoor van droefgeestigheid of levensverachting te vinden. Integendeel, in sublieme eenvoud onthult hij
aan zijn bezoekers de kern van het Christendom: „Gebed, vasten, nachtwaken en
alle andere goede werken van de Christen zijn op zich zelf uitstekend; maar toch
vindt men in deze praktijken niet het doel
van het Christelijk leven, ook al zijn het
de noodzakelijke middelen om dit doel te
bereiken. Het ware doel van ons Christelijk leven bestaat in de verwerving van
de Heilige Geest van God".
Daarnaast vinden we echter ook vele
heiligen met een meer humanistische inslag, iets waarop Kologrivof niet nalaat
telkens te wijzen. Reeds in de critische
Nil Sorski ziet hij de eerste „heilige intellectueel". Met grote geestdrift vertelt hij
ons over Demetrius, bisschop van Rostov
(gest. 1709) , die bezweek aan zijn dubbele taak om een goed bisschop te zijn en
tevens zijn levenswerk, een nieuwe uitgave van de hagiographieën, te voltooien.
Hij zag de nood van de kerk: „de pries-
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ters zijn dom en het volk is onontwikkeld", zei hij; hij richtte een school op
voor de geestelijkheid van zijn diocees en
achtte het zijn plicht om „het woord Gods
niet alleen door het woord, maar ook
door geschriften te prediken".
Een andere heilige bisschop en schrijver is Tichon van Zadonsk (gest. 1783) .
Wij weten van zijn persoonlijkheid betrekkelijk veel dank zij de aantekeningen
van zijn dienaren die hem van zeer nabij
meemaakten. Tichon behoorde volstrekt
niet tot die onpersoonlijke figuren, die
men als van nature heilig voorstelt: hij
was trots, eerzuchtig, zeer gevoelig en
geneigd tot melancholie. Het is dan ook te
begrijpen dat Dostojewski bij de schepping van zijn vader Zosima juist door
Tichons leer en leven geïnspireerd werd,
want hij behoort tot die weinige Russische heiligen, die wij niet op de eerste
plaats als begenadigde uitverkorene van
de iconen, maar als gewoon, aards mens
leren kennen, zodat wij zelfs zijn strijd,
beproevingen en geestelijke rijping van
nabij kunnen volgen.
Ten slotte wijst Kologrivof nog op een
opvallend verschil tussen Oost en West,
waarvoor hij tevergeefs een verklaring
zoekt: het gebrek aan vrouwelijke heiligen. De brandende mystiek van een Catharina van Siëna of een Theresia van
Avila zoekt men in de Russische kerk
vergeefs. De ondergeschikte positie van
of de minachting voor de vrouw kan niet
de diepste oorzaak zijn, want dergelijke
tendenzen bestonden vroeger in het Westen evenzeer, maar werden telkens gelogenstraft door het simpele feit dat er nu
eenmaal heilige vrouwen bestonden, die
duidelijk door mystieke genaden getekend
waren. Hoeveel wantrouwen de kerkelijke
autoriteiten aanvankelijk ook aan de dag
legden, vooral wanneer deze vrouwen
aanspraak maakten op een bijzondere zending, zij moesten zich ten slotte gewonnen
geven voor de waarheid van God. Bovendien, zoals de schrijver terecht opmerkt, zou dan in Rusland de toestand
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lang? Dat vraagt men niet aan soldaten
die een bevel uitvoeren: „Eux, les soldats,
ils ne savaient rien, ils ne pouvaient rien.
Quelque part, dans un bureau, il devait
bien y avoir une sorte de demi-dien couvert d'étoiles, qui pensait à ces choses et
donnait des ordres en buvant de la bière
et fumant des cigarettes mielleuses", en
Simon voegt er zelfs aan toe: „peut-être,
dans le chaos, personne ne savait, ne pouvait plus rien" (p. 15-16). Een delegatie
van wat nog restte van de oude gemeenteraad, krijgt slechts vage beloften. Administratie vraagt veel tijd en nog meer
geduld. De beker loopt over .... Op dat
ogenblik staat de aankomende generatie
op in de persoon van Hermann Laub.
Met één enkel woord zet hij de oude gemeenteraad op zij. „Il faut changer les
méthodes". Zijn eerste optreden wordt
een succes: het administratief apparaat
wordt dienstbaar gemaakt aan de wederopstanding van een vervallen gemeenschap. Terwijl de ouden, in grijze af zondering, zich voeden met de steriele herinnering aan een veilig en geregeld weleer,
waarin zij de meesters waren, bouwt de
jeugd een nieuwe toekomst. De verwarde
kudde van Szent-Anna, samenhokkend op
Hexenwiese, wordt opnieuw georganiseerd, krijgt nieuwe vorm. Na jarenlange
inspanningen, die de vele teleurstellingen
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en ontmoedigingen niet vermogen te ontzenuwen, verrijst Neudorf, symbool van
een herboren gemeenschap. De levenskracht in de mens is sterker dan de machten van dood en ontbinding.
Men voelt het duidelijk, Les hommes
ne veulent pas mourir is een „roman á
thèse", en iedere tendenz-roman is een
waagstuk. Wanneer men iets bewijzen
wil, bestaat het gevaar, dat men te veel
toegeeft aan de neiging tot dogmatiseren.
Hierin gaat Simon niet vrij uit. Zijn helden, exponenten van diverse ideologieën,
dringen te weinig door tot de werkelijkheid. Deze koele indruk wordt nog verhoogd door de nuchter-objectieve stijl e n
de harde lijn der constructie.
De grote verdienste van Simon ligt
echter hierin dat hij, in een tijd waarin de
meeste schrijvers zich geroepen voelen
om problemen na te speuren, tot de weinigen behoort die bekommerd zijn om een
oplossing te vinden. Simon geeft ons een
oplossing, omdat hij gelooft in de taak
van de mens als levende, bewuste cel van
een gemeenschap. Mens en gemeenschap
kunnen ineenstorten maar niet vergaan.
Na het vier-en-twintigste uur komt immer
weer het eerste. Nog slaat het in de
nacht, maar reeds meldt het ons de zekerheid van een nieuwe dageraad.
P. Van Roy S.J.

Individualisme en Wereldb ekommernis in de literatuur
Absolute onderscheidingen te maken is diepte bestaat dan ook geen literatuur.
meestal niet gerechtvaardigd, omdat blijk- Onze groten waren allen intense zelfbaar zowel aan het wereldleven als aan kenners, intense zelf-belevers en tegelijhet individuele bestaan een oer-eenheid kertijd en juist daarom en daarin ---•
ten grondslag ligt. Toch kunnen we -- en intens wereld- en mensheidbekommerd.
het is goed dat te doen ^-- aan de opper- Op de eenzaamste hoogte ontstaat het
vlakte der dingen grenzen trekken. Zo hevigste gebed voor de mensheid. Nicolai
onderken ik aan het oppervlak der litera- Bercljajew --- de grote filosoof van het
tuur twee uiteenlopende gerichtheden, personalisme -- begint zijn boek Slavernij
en Vrijheid met — ter vervanging van
men zou kunnen zeggen: een binnen- en
buitenwaartse; één die zich vastzuigt en een inleiding — iets te zeggen over de
inboort in het persoonlijk leven en één die inconsequentie van zijn gedachten. Deze
uitbreekt in de wereld: individualisme en inconsequentie komt hierop neer, dat hij
wereldbekommernis!
in zijn diepste wezen socialistisch person
nalist is of personalistisch socialist. Het ik
In de diepte gaat dit niet op. In de

.

.
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breidt zich uit tot een wereld-ik: ik word
wereld en de wereld wordt ik.
Grote zielen zijn immer tijd-bewogene.
Anderzijds hebben zij een scheppend aandeel in de tijd, de tijdgeest en de tijdsdriften. De diepste persoonlijkheidsidealen
groeien uit tot een tijdsbeweging, een revolutie. We zien dit in het oer-christendom, de Renaissance, de Reformatie, de
Verlichting en het expressionisme. De
diepste persoonlijkheidsontdekkingen worden tot een oproep, een zedelijke eis.
In minder bewogen perioden kwijnt deze wereldbekommernis en de geesten trekken zich in zichzelf terug. Maar het
merkwaardige is, dat dit individualisme
op de duur niet tot verdieping leidt. Als
de wereld uit de aandacht verdwijnt, treden immers langzamerhand ook de symbolen terug door middel waarvan wij de
eigen persoonlijkheid ontdekken moeten.
Elan, geestdrift en dynamiek verslappen;
de scheppende stroom versplitst zich in
talloze richtingen; men specialiseert zich;
de verworvenheden tracht men te bestendigen in allerlei kaders, nauwgezet afgegrensde gebieden, stijlvormen; de nieuwgeopende ruimte wordt precies omheind
en gemeten; er ontstaat een angst dat al
hetgeen in de voorafgaande periode broeiend, stromend en zwevend aanwezig was
zal wegvloeien: al haar elementen worden
daarom kunstmatig bevroren, gestold,
verstard; er verschijnen handboeken en
men richt musea in; men verzamelt, schift,
wikt, ordent: er verschijnen tijdschriften
op kunstdrukpapier en „verzamelde werken"; er worden nieuwe leerstoelen in het
leven geroepen; men historiseert; er ontwikkelt zich een ongenaakbare élite die
het cultureel monopolie in handen heeft;
de geniale greep wordt tot een scherpzinnig afwegen en uitmeten; men experimen-

staat allerwege een depressie: leed wordt
weemoed, haat cynisme, pijn verveling,
vreugde gemakkelijkheid en wellust; drift
wordt tot laagheid en gemeenheid; iedereen betreurt des levens vergankelijkheid,
hoewel daar in zulke omstandigheden
toch niet de minste reden toe bestaat.
Het wezenlijke kenmerk van dergelijke
epigonistische perioden is de angst voor
het verlies der verworvenheden. Men objectiveert de persoonlijkheidsontdekkingen
en de nieuwe visie op de umwelt tracht
men rationeel vast te leggen binnen de
grenzen van het ik. Men cultiveert dit ik
op verstandelijke wijze. Er is geen sprake
meer van zelfverdieping noch zelfuitstorting. Men inventariseert. Zowel wereldbekommernis als waarachtig personalisme
gaan teloor. Deze tijdvakken zijn individualistisch in de beperkte zin van het
woord. Angst beneemt de mens alle
grootheid.
In deze perioden is men bang voor
ethisch idealisme in de literatuur, maar
evenzeer voor het mystieke zelfgetuigenis. Zowel een Henriëtte Roland Holst
als een Reninca worden miskend. Men
wijst beide af uit vrees voor hun scheppende vitaliteit, voor hun doorbrekende
dynamiek. Men wijst ze af als tendenzen,
op artistieke gronden: men wil namelijk
de kunst zuiver' houden en onaangetast
van buiten-artistieke elementen. Kunst is
een zelfstandige grootheid, een magischvereerd, heilig taboe. In epigonistische
tijden komen altijd „l'art pour l'art"-ideeen op. (Daarmee beschuldig ik de eigenlijke „1'art pour l'artperiode" niet van
epigonerie: hier is deze theorie grotendeels een denkfout, hoewel niet altijd zonder psychologische achtergronden. De
meeste „1'art pour l'art-dichters" waren
diep personalistisch ingesteld) . Kunst ech-

teert; de verwaandheid van de vakman
vervangt de hoogmoed van het genie; de

ter is slechts vorm: de persoon, de wereld, het leven is inhoud. En als de vorm

belangstelling verschuift van de inhoud
naar de vorm, van de diepte naar het oppervlak, van het innerlijk naar de techniek, van het leven naar de dood; er ont-

één dient te zijn met de inhoud, valt „dé

kunst" als wezenlijke grootheid weg.

Johan van Os
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De levende wereld
De huidige wetenschap vergt een dergelijke specialisatie, dat ze nog alleen voor
ingewijden toegankelijk is. Toch verlangt
de ontwikkelde leek op een bescheiden
maar tevens actuele wijze op de hoogte
te blijven van de voornaamste feiten
en hun mogelijke verklaring — uit de
wereld waarin wij leven. Aan dit verlangen tracht Henri Coutière tegemoet te
komen met zijn werk, Le Monde vivant,
dat als een „summa" is van onze huidige
kennis op het gebied der biologie . 1 )
De vrij originele schikking die de
auteur aan het ontzaglijke materiaal heeft
gegeven biedt ons reeds een dieper inzicht in het probleem van het leven zelf.
Als meest geschikt uitgangspunt koos hij
de studie van de mens en van de gewervelde dieren, wier structuur op onze
maat waarneembaar is. Dan steeds verder afdalend langs de ladder der systematiek, die nu eenmaal moet opgebouwd
worden, komt hij tenslotte terecht bij de
protazoa. Hier vervaagt de grens tussen
plant en dier dermate dat een definitieve
uitspraak over hun aard moet opgeschort
worden. De kennismaking met de bacteriën voert ons haast zonder merkbare
overgang, in het plantenrijk binnen, waar
we in omgekeerde volgorde van de „lagere" naar de „hogere" soorten opklimmen.
Het is onontbeerlijk het niemandsland
tussen planten- en dierenrijk in enkele
voorbeelden althans, zelf te verkennen,
om tot een bewonderend besef te komen
dat het werkelijk bestaat. Dit geldt trouwens in het algemeen voor elke contactname met de biologie. Al te vaak hoort
men van wetenschapsmensen de klacht
dat buitenstaanders, wier belangstelling
eerder philosophisch of theologisch gericht is, te summier de wetenschappelijke
publicaties raadplegen. Hun aandacht

gaat alleen uit naar de min of meer hypothetische verklaring die de wetenschap
vaak in een poging tot synthese als conclusie suggereert, terwijl het verwerkte
studiemateriaal wordt verwaarloosd.
Daar evenwel de evidentie van een inductieve redenering slechts bestaat voor
wie ze zelf uit een reeks convergerende
feiten opbouwt, wordt de innerlijke steekhoudendheid van het wetenschappelijk
betoog door deductieve geesten niet eens
vermoedt. Zo zal om maar één voorbeeld uit Le Monde vivant aan te halen
de vergelijkende anatomie slechts een
genetisch verband tussen verschillende
wezens kunnen aantonen aan degene die
zich de moeite geeft zelf in enkele gevallen de „vergelijking" te maken.
Het is opvallend hoe de biologie voortdurend bij andere wetenschappen te rade
gaat om haar studieobject vollediger te
begrijpen en te verklaren. De scheikunde
van het levend wezen is tot de jonge wetenschap der biochemie uitgegroeid. Deze
laatste heeft door haar nauwkeurige ontdekkingen op het gebied der scheikundige
levenscondities het probleem van het ontstaan en de ontwikkeling van het leven
vanuit een totaal nieuw standpunt benaderd. De geologie en de palaeontologie
beschouwen onze levende wereld als het
resultaat van een lange, zeer bewogen
voorgeschiedenis. De talrijke aanwinsten
der anthropologie tenslotte belichten op
hun beurt de ontwikkelingsgang van het
mensdom.
Duidelijk wijst H. Coutière aan hoe de
studie van het planten- en dierenrijk de
belangstelling van de moderne mens
vooral vanuit een dubbel standpunt gaande houdt: het belangloze standpunt van
de strikt wetenschappelijke vorser en het
meer practische van de bedrijvige mens
in zijn sociale en economische activiteit.

Nouv. édit., 5 parties en
1) Henri Coutière, Le Monde vivant, histoire naturelle illustrée.
3 tomes. — Libr. Ch. Béranger, Parijs, t. I, 312 en 308 pp; t. H. 316 en 338 pp.; t. III, 366 p. -153 buitentekstplaten waarvan 4 gekl., rijk geïll.
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Het dierenrijk levert natuurlijk een
overvloed van materiaal voor het eerste
standpunt: vergelijkende anatomie en embryologie der gewervelde dieren; grensgevallen zoals de amphioxus en de tunicata; ontwikkelingscyclus der parasitaire
wormen en metamorphosen der insecten
waarbij de microscoop doordringt tot in
de geheimen van de determinatie der
sexen, van de erfelijkheidsverschijnselen
en van het mechanisme der parthenogenese.
Wie uitgaat van het tweede standpunt
wordt veeleer gedreven door de behoefte
aan zelfverdediging: immers naast de vele
dieren die hij zich te nutte maakt door
veeteelt, visserij enz., heeft hij vooral
strijd te voeren tegen insecten (beschadigers van gewassen en overbrengers van
ziekten) , tegen parasitaire wormen (verwekkers van bilharziose, elephantiasis
enz.), tegen de vele protozoa die samen
met de bacteriën de hoofdschuldigen zijn

van de meest besmettelijke ziekten die
de menselijke samenleving tot op heden
teisteren.
Het plantenrijk zal men bij voorkeur
vanuit ditzelfde, meer utilitaristische
standpunt beschouwen. De planten immers, de zaadplanten en graangewassen heel in 't bijzonder --- maken onze
aarde bewoonbaar, daar ze de absoluut
onmisbare voedselbron van alle „hogere" levende wezens zijn.
Op de wijze waarop H. Coutière ze
ons voorstelt, behoort de studie van de
levende wereld tot de intellectuele uitrusting van ieder ontwikkeld mens. Daardoor zal ook het inzicht groeien dat deze
wereld een groot geheel vormt, waartoe
de mens zelf behoort en waarvan hij in
zijn bestaan voortdurend afhankelijk is.
De ervaring heeft geleerd dat zijn ingrijpen een steeds nauwkeuriger kennis
veronderstelt om het natuurlijke evenwicht niet te verbreken.
Henk Jans S.J.

Boekbespreking
GODSDIE NST
Mgr J. LEBON, Het wonder dat Maria
is. De Vlaamse Drukkerij, 1953,
48 pp., Fr. 24.
Geschreven in 1943 voor het „Mariaal
Jaar van het Bisdom Namen", werd deze
korte verhandeling over Maria's persoon
en voorrechten in 1944 voor het eerst in
het Nederlands vertaald en nu bijna ongewijzigd opnieuw uitgegeven.
De uiteenzetting over Maria r eerst
gezien in haar betrekking tot God en
daarna in haar verhouding tot de mensen
is zeer helder en overzichtelijk en tevens vroom.
Is het echter juist te spreken van een
„weifeling in Maria's edelmoedigheid"
bij de Boodschap (23) , of van een „vol-komen begrijpen" bij haar van de grote

eer, die haar werd aangedaan, Moeder
van God te worden (30) ? Mag men, zonder schakering, het Proto-evangelie toepassen op Maria (18) , of Psalm 45 op
Jezus (25) ? J. De Fraine

Dorothy DOHEN, La saintété des laics,
trad. A. M. Roguet (Coll. L'Eau
Vive). — Edit. du Cerf, Parijs,
1953, 300 pp., Fr. Fr. 390.
Dorothy Dohen, hoofdredactrice van
het door Am erikaanse leken geredigeerde
tijdschrift voor lekenspiritualiteit: Integrity, geeft in dit boekje een overzicht van
het geestelijk leven van de leek, dat uitmunt door zijn typisch Amerikaanse kwaliteiten van heldere overzichtelijkheid, zakelijkheid en rake concreetheid; het
woordgegoochel dat zo vaak de devotielectuur onveilig maakt en de oningewijde
leek tot allerlei misverstand voert, is hier
volkomen uitgesloten. En toch dringt de
schrijfster tegelijk, geheel pretentieloos en
in de taal van elke dag, tot zeer diep in
de geheimste innerlijkheid en de zuiverste

kern van het christelijk genadeleven door.
Een ongemeen fris en revelerend boek,
dat ook degenen, die de meest onoverkomelijke principiële bezwaren hebben te-
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gen devotielectuur, onweerstaanbaar zal
boeien en hen bewust maken van heel de
zwaarte en heerlijkheid van hun christenzijn. De vertaling is voortreffelijk.
L. Monden
Peter LIPPERT, S.J. Von Wundern und
Geheimnissen. — Verlag Ars Sacra,
Mi nchen, 1953, 264 pp., 1 pl., ing.
DM. 8,40, geb. DM. 11,60.
Onder de vijf gebundelde reeksen radiovoordrachten van Peter Lippert is
„Von Wundern und Geheimnissen" misschien wel de meest aantrekkelijke en de
volmaaktste. Een hoofdstuk b.v. als „Der
Gottmensch" behoort tot de beste bladzijden die hij ooit schreef. Pretentieloos
en schroomvol tasten deze hoofdstukken
het dogma af, voortdurend zoekend naar
het contactpunt tussen het goddelijk spreken en de eeuwige aspiraties van onze
mensenziel. Daarom, en ook om hun klassieke vormschoonheid, zullen deze voordrachtreeksen van Lippert een kostbaar
bezit en een begeerde rijkdom blijven, ook
voor de komende generaties. L. Monden
Francois DANTEC. Christelijk huwelijksleven. Moraalgids der christelijke
liefde, uit het Frans vertaald door J.
Van Geloven, M.S.C. De Fontein, Utrecht; Sheed 8 Ward, Antwerpen, 1953, 214 pp., f 6.90.
Door zijn contacten met vele jong-gehuwden is Dantec, moraalprofessor aan
het Seminarie van Quimper, op de gedachte gekomen voor hen een „Moraalgids der christelijke liefde" op te stellen.
Zijn kundigheid staat er borg voor, dat
het onderwerp op zeer degelijke wijze
behandeld wordt; zijn eerbied voor het
christelijk huwelijk geeft de garantie, dat
hier allerminst de fouten gemaakt worden,
waartegen Paus Pius XII herhaaldelijk
waarschuwde in verband met bepaalde
voorlichtingsliteratuur uit onze dagen. In
het eerste deel bespreekt de schr. „De
plicht tot vruchtbaarheid en opvoeding",
goed en evenwichtig, onder voortdurende
verwijzing naar de bekende toespraken
van onze Paus. Het tweede deel behandelt „de plicht tot wederzijdse liefde",
waarvan het eerste hoofdstuk sterke nadruk legt op het belang van de vergeestelijkte liefde, „hoofddeugd en sluitsteen
van de christelijke huwelijksliefde", en
het tweede hoofdstuk de verschillende
terreinen bespreekt van deze christelijke
huwelijksliefde. Achtereenvolgens wordt
hier behandeld de plicht tot liefde op het
terrein van de ziel, van het verstand, van
het hart, van het lichaam, van de uiter-

579

lijke werkzaamheden. De plicht tot liefde
op het terrein van het lichaam wordt wel
zeer uitvoerig besproken! In deze 70 blz.
staan veel mooie gedachten (o.a. over het
belang van de versterving ) ; maar de moraalcasuistiek over de huwelijkskuisheid
krijgt hier toch wel een te grote plaats
(bijna 30 blz.) . Hier is de moraalgids
voor gehuwden (en verloofden die op het
punt staan te trouwen) geworden tot een
moraalgids voor biechtvaders. De schr.
zegt in zijn voorwoord inderdaad dat zijn
boek voor beide categorieën bestemd is,
maar wij vinden dit geen gelukkige combinatie. Wat moeten onze gehuwden doen
met al die ingewikkelde distincties en
subdistincties? Wij vrezen dat menigeen
vanwege de bomen het bos niet meer zal
zien. En als de lezer zich door dit alles
heengeworsteld heeft, krijgt hij nog enkele
bladzijden te verwerken met Latijnse citaten en verwijzingen naar moraalhandboeken, die hem niets zeggen. Deze casuistiek
ware beter achterwege gebleven: in tien
bladzijden had alles gezegd kunnen worden, wat voor de ongeschoolde lezer
werkelijk nuttig is. Afgezien van dit bezwaar blijft het boek in zijn geheel aanbevelenswaardig. De vertaling is goed,
maar niet smetteloos. Alph. van Kol
C. F. PAUWELS, O.P., Oecumenisch
Leven, G.G.G. no. 677. — 's-Hertogenbosch, 1953, 49 pp., f 0.75.
De katholieke oecumenische beweging
is zodanig in omvang en diepte gegroeid,
dat velen zich terecht daarover nader
wensen te oriënteren. Aan dat verlangen
wil deze nieuwe G.G.G.-brochure tegemoetkomen. In de veelheid van gegevens
blijkt P. Pauwels een ervaren en betrouwbare gids. Het is echter geen eenvoudige
opgave, die aan de schr. gesteld werd. Er
zijn zoveel facetten en de nuancering is
dikwijls nog erg onduidelijk. Daardoor
zijn sommige tegenstellingen tussen verle
den en heden wellicht wat te scherp getekend. Elders is de formulering wat te vlot
en behoeft de correctie van hetgeen volgt.
Degene, die zich op de tekst wil bezinnen,
zal in weinig bladzijden een overvloed
van gedachten en ervaring verwerkt vinden. H. G. Wannemakers
Noviciaat van de Achelse Kluis, De Monnik van Europa's Straten. -- N.V.
Uitgevers Mij Pax, 's-Gravenhage,
1953, 175 pp., f 3.90.
Bij gelegenheid van het 8e eeuwfeest
van Sint Bernardus heeft het Noviciaat
van de Achelse Kluis een fris boekje uit-

gegeven over de Monnik van Europa's
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straten. Het is practisch en met kennis
van zaken geschreven, een verantwoord
gebruik makend van Bernardus' geschriften en de eerste bronnen. Antoon van
Duinkerken schreef de inleiding. Gaarne
aanbevolen voor wie belang stelt in deze
Heilige en de spiritualiteit der Cisterciënsers. jac. de Rooy
Abel MOREAU, Pius X, der Papst mit
dem gliihenden Herzen. Ferd.
Schoningh, Paderborn, 1953, 104 pp.
3 D.M.
Dit boekje is oorspronkelijk in het
Frans verschenen en de schrijver heeft
deze zalige Paus persoonlijk gekend. Dit
laatste drukt een stempel op het portret,
dat A. M. ons van Pius X tekent. Het
boekje werd met een echt persoonlijke
toewijding geschreven.
Na de voornaamste levenstrekken van
de zo sympathieke Paus vermeld te hebben, schetst S. de werkzaamheden van
deze zo veel omvattende figuur t.o.v. de
sociale kwestie, de kerkelijke wetgeving
vooral op het gebied der kerkmuziek, de
dagelijkse H. Communie, zijn strijd tegen
het laïcisme in Frankrijk en het Modernisme.
Dit boekje, dat in het Duits werd vertaald door C. Bauer, leest men met veel
genoegen. P. Grootens
Doreen SMITH, Philippus Neri, de heilige van de humor, (vert. door Hein
TEN KORTENAER) — Spectrum,
Utrecht-Antwerpen, 1952, 104 pp.,
ingen. f 2,90.
Een vrolijke heilige is nu wel niet
THE OLOGIE EN
Charles JOURNET, Primauté de Pierre
clans la perspective protestante et
clans la perspective catholique.
Alsatia, Parijs, 1953, 154 pp., F. Fr.
450.
—

Twee jaar geleden verscheen van de
hand van O. Cullman een belangrijk
werk over Petrus, dat een eerlijke poging wilde zijn om de katholieke positie
over het primaatschap zoveel mogelijk
te benaderen (zie K.C.T. Streven, 1953,
bl. 401-411) . Zoals te verwachten was,
heeft het reeds talrijke reacties uitgelokt,
zowel van protestantse als van katholieke
zijde. De uitvoerigste tot nog toe is wellicht deze studie van Mgr Ch. journet,
een van onze bekendste ecclesiologen.
Hij heeft zich niet beperkt tot een zuivere weerlegging van Cullmann's stellin-

direct een uitzondering, maar zo'n uitbundigheid als men in St. Philippus aantreft, vindt men toch maar zelden.
Op prettige wijze verhaalt S. ons de
jeugdjaren van de heilige, het begin van
zijn avontuurlijk apostolaat te Rome, zijn
priesterleven, zijn laatste jaren. Het is
opvallend, hoe bij deze man een gloeiende liefde tot God en zijn medemensen
samenging, maar alles overkoepeld door
die blijheid, die hem tot de dolste grappen kon verleiden.
Dit boekje is beslist de moeite waard
gelezen te worden in een tijd, waarin bij
velen zo'n ontstellend gemis aan humor
is. P. Grootens
Klaas STEUR pr., Christe lijke toekomstverwachting, Advent-conferenties en
kerstpreek, Paul Brand, Bussum,
1953, 143 pp., f 4,90.
Het heeft altijd in de traditie van de
Kerk gelegen om met de eeuwige geboorte van Gods Zoon, diens geboorte
en komst hier op aarde, te verbinden
met zijn komst op het einde der tijden,
wanneer Hij volgens de woorden van
St. Paulus heel Zijn Mystiek lichaam
zal voeren voor de troon van zijn Hemelse Vader, als de grote verovering door
Zijn Bloed. Dat verlangen naar die definitieve komst van Christus, zo levendig
in oude tijden, is heden grotendeels teruggedrongen. Daarom is het zeer te
prijzen, dat S. in vier conferenties en een
Kerstpreek deze gedachten weer in wijde
kringen bekend wil maken. De bundel
is opgeluisterd met zes gedichten van
Gabriel Smit. P. Grootens
PHILOSOPHIE
gen, doch plaatst veeleer tegenover elkaar twee opvattingen over Kerk en
Christendom, de protestantse en de katholieke en toont tevens welke de laatste
grond is van hun verschil. Voor de Katholieken blijft Christus werkelijk tegenwoordig (vandaar de katholieke leer
over de heiligheid der Kerk, over de
rechtvaardiging, de H. Eucharistie, het
primaatschap) ; voor de Protestanten, en
zeer in 't bijzonder voor Cullman, is
het christendom enkel een herinnering aan
de unieke heilsdaad van Christus; daarom zijn het avondmaal en de sacramenten
louter tekenen van die voorbije realiteit, de H. Schrift de enige geloofsregel,
In deze hogere synthese van twee theologische systemen wordt het duidelijk hoe
ondanks vele pogingen tot toenadering ze
toch fundamenteel onverenigbaar blijven.
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Als weerlegging van het boek van een
protestant was het misschien wenselijk
geweest dichter te blijven bij de Schriftuurteksten, en de moeilijkheden van
Cullmann afzonderlijk te beantwoorden.
Doch de oplossing die S. koos heeft haar
voordelen: zij laat duidelijk zien dat de
ideeën van Cullman bepaald worden door
een heel ander perspectief op het chrisI. de la Potterie
tendom.

voortreffelijke studie is dat de schr. er te
veel materiaal in verwerkt heeft, ten
koste soms van de klaarheid der uiteenzetting. Op dit punt is het werk van
Journet beter gecomponeerd, al geeft het
een minder rijke documentatie. Met deze
twee boeken menen we dat van Katholieke zijde al het voornaamste is gezegd
aangaande Cullman's opvattingen over
het primaatschap. I. de la Potterie

Otto KARRER, Urn die Einheit der
Christen. Die Petrusfrage. VerJ. Knecht-Carolusdruckerei,
lag
Frankfurt/M., 1953, 228 pp., DM.
8,80.
Meer nog dan het vorig werk willen
deze studies een bijdrage leveren tot het
zo actueel probleem van het oecumenisme. Daar ze een „gesprek" zijn, is de
toon er ook anders dan in het boek van
Mgr Journet, dat alle vragen zuiver principieel behandelt. O. Karrer is milder en
luistert begrijpend naar moeilijkheden
van anderen.
Met drie protestantse theologen werd
het gesprek aangeknoopt: E. Brunner.
H. von Campenhausen en O. Cullman.
Volgens E. Brunner zou de Kerk alleen
maar een liefdegemeenschap mogen zijn,
onder de werking van de H. Geest.
Nauw verwant daarmee is de opvatting
van H. von Campenhausen. Doch S.
toont zeer goed aan hoe liefde en zichtbare instellingen noodzakelijk moeten
samengaan. Reeds uit de teksten van het
N.T. is dit duidelijk, zelfs voor de kerk
van Corinthe, die gemakkelijk wordt aangegeven als het zuiverste type van een
charismatische kerk.
Het derde en voornaamste deel handelt over het Petrusboek van Cullmann.
S. blijft dichter bij de objecties dan het
werk van Mgr Journet en beantwoordt ze
meer vanuit de teksten van het N.T. Het
zwaartepunt der discussie valt natuurlijk
op de vraag naar de apostolische opvolging: als Jacobus de opvolger is geweest van Petrus te Jeruzalem, zoals
Cullmann beweert, wordt dan het principe zelf van de overdracht niet toegegeven? Verder blijkt, en dit wordt nu
ook door verschillende protestanten aangenomen, dat Jezus zeker aan de toekomst dacht toen hij sprak over zijn

C. X. J. M. FRIETHOFF O.P., Volle-

dige Marialeer. — N.V. Gooi en

Kerk.DochvdplginaPetrus toont S. dat men onderscheid moet
maken tussen zijn unieke functie als getuige en apostel, en die van drager van
Christus' macht, die in anderen zou blijven voortbestaan, zolang als de Kerk zelf.
Het enige wat we betreuren in deze

Sticht, Hilversum, 1953, 284 pp.,
f 14.
Op aanmoediging van vakgenoten is
P. Friethoff ertoe overgegaan de reeks
artikelen, sedert 1939 in de „Standaard
van Maria" verschenen te bundelen.
Hierbij werden door rekening te houden
met latere publicaties op dit gebied, tal
van wijzigingen aangebracht, zodat met
het kleed ook de inhoud is veranderd. Aldus ontstond deze Marialeer, die op volledigheid aanspraak maakt in zover het
gebodene in systematische bouw geheel
de Marialeer bevat.
Het goddelijk Moederschap van Maria
beschouwt P. F. als het laatste en hoogste doel, waarheen alle genaden en voorrechten convergeren, die God haar in tijd
en eeuwigheid heeft bereid. Daarom moet
Maria de hoogst mogelijke menselijke
gaafheid en volkomenheid bezitten en in
deze historische orde de hoogst bereikbare graad van hemelse gelijkvormigheid
met Jesus verkrijgen en met en door
Jesus eeuwige vijandschap uitoefenen tegen het venijnige serpent en er volkomen over triomferen. Deze volle triomf
houdt in, dat geen enkele overwinning
aan satans kant valt aan te wijzen en
hij geheel wordt overwonnen.
Aldus ontstaat een goede synthese en
een Marialeer van sterke structuur.
De vaak kernachtige zeggingswijze van
dit boek, dat meer een leerboek dan
leesboek is, is mede oorzaak waarom de
geboden kost soms moeilijk is te verteren.
Getroost men zich echter de nodige
moeite, dan is — ook voor de ontwikkelde leek --- het resultaat doorgaans wel
een betere kennis van de Mariologie en
een betrouwbare fundering van een gezonde Mariadevotie.
De deskundige lezer zal intussen wel
hier en daar een ietwat pijnlijk gemis van
de ruime gegevens der H. Schrift, van de
traditie en van de recente publicaties
over dit onderwerp constateren. Maar de
vele goede kwaliteiten wettigen toch een

hartelijk proficiat. Daarom zeggen wij
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het P. F. gaarne na: „Moge deze publicatie er toe bijdragen, dat Onze Lieve
Vrouw beter wordt gekend als het grote
werkstuk van onze Heer Jesus Christus,
en wij door Haar zo te kennen tot groter
bewondering en inniger liefde komen voor
onze Zaligmaker". P. Ploumen
M. PREMM, Katholische Glaubenskun-

de: ein Lehrbuch der Dogmatik. Bd.
IV: Gnade, Tugenden, Vollendung.
r Herder, Wien, 1953, 704 pp., 36
D.M.
Een vrij uitvoerige en degelijke dogmatiek. Overzichtelijk en helder en ook met
warmte geschreven. Zeer gelukkig lijkt
het ons, dat in deze genadeleer ook een
hoofdstuk over de mystiek is opgenomen. Daarentegen bevredigt het minder,
dat Premm de inwoning van de allerh.
Drieëenheid niet expliciet en uitvoerig in
zijn genadeleer behandelt. Eigenaardig
is, dat de disputen van de laatste jaren
over de verhouding van natuur en genade in het boek niet worden aangeraakt.
G. Stráter
Charles E. RAVEN, Natural Re li gion

and Christian Theology, The Gif.
ford Lectures, second Series: Experience and Interpretation. — Cambridge University Press, 1953, 227
pp. 21 sh.
De titel van deze tweede serie lezingen,
volgend op Science and Religion, geeft
haar inhoud vrij volledig weer. Men
houde hierbij voor de geest dat Experience wijst op godsdienstige belevenis
in wijde zin (de ervaring van zondigheid,
van contact met natuur, met de persoon
van Christus, met het bovennatuurlijke,
enz.) en dat de interpretatie geheel geleid wordt door science. Wat er dan nog
van wonderen overblijft, van onsterfelijkheid, van de godheid van Christus en
dergelijke onderwerpen is mogelijk van
belang voor de vaktheoloog, van veel
belang is het echter niet. Wat ons bij
lezing bizonder onaangenaam aandeed is
de afwezigheid van zo goed als iedere
bescheidenheid waarmee science zich poneert als onfeilbare gids bij alle kennen,
en een daarmee samengaande minachting voor wat in dit boek de donkere
eeuwen genoemd wordt; vervolgens de
driestheid waarmee over catholica gesproken wordt zonder de minste kennis,
laat staan studie van deze. Wel maakt
dergelijk boek duidelijk hoe gevaarlijk
het is voor de katholieke theoloog zich
te laten verleiden om enkel te studeren
en te schrijven met het oog op zijn ge-

loofsgenoten en uit het oog te verliezen
hoe hij de openbaringsgegevens heeft
voor te leggen voor wie een geheel andere denkrichting en levenshouding volgen. W. Peters
Frans GEYSEN, Elias. Profiel van een
bijbelse reus (Davidsfonds --- Keurreeks, 53) . r Davidsfonds, Leuven,
1953, 229 pp., ing. Fr. 60, geb. Fr
88 (leden Fr. 30 en 44) .
Het blijft voor de recensent een raadsel
hoe dit boek waardig werd bevonden om
in de keurreeks van het Davidsfonds te
worden opgenomen. Er zijn immers waarlijk geen geringe tekorten te constateren
zowel op exegetisch als op historisch gebied.
Het is totaal onaanvaardbaar te gewagen van een dualiteit in de geïnspireerde
teksten tussen „de geestelijke zin en de
historische werkelijkheid" (12), en het is
volkomen vals te beweren dat „de Bijbel
interpreteren vanuit zijn historische werkelijkheid het geïnspireerd karakter ervan
ontkennen" is (12) . Het is evenmin verantwoord gebruik te maken van de lotgevallen van Elias om er een toepassing
in te vinden op het beschouwend gebed
(68; 83; 84; 132) .
Van ernstige geschiedschrijving is er
in dit boek al evenmin sprake. In de
IXde eeuw v. Christus is er geen plaats
voor anachronismen als de term „Jood",
de eredienst van Satan (105; 117) , de
Schriftgeleerden (150) , de Joodse politieke zeloten" (104) . En dit zijn maar
enkele staaltjes! Hoe kan men, voor Elias,
spreken van de Drieëenheid (55) , of van
een (overigens pre-mariale) verering van
Maria (122; 142; 161) ?
Voeg daarbij nog heel wat drukfouten,
verkeerde Bijbelcitaten, en stilistische
slordigheden, en men zal begrijpen dat
het uiterst lastig is dit overigens goed
bedoeld werk aan te bevelen.
J. De Fraine
Albert NIEDERMEYER, Compendium
der Pastoralmedizin, r-- Verlag Herder, Wien, 1953, XXIV-489 pp., S.
95.
In de jaren 1949-1952 gaf Prof. Dr
Niedermeyer een `zesdelig Handbuch der
speziellen Pastoral-Medizin uit, terwijl hij
voor de komende jaren o.a. nog een All
op het program-geminPastorl-Medizn
heeft staan. Het Compendium der Pastoralmedizin is grotendeels een korte samenvatting van het grote handboek (met
weglating van het wetenschappelijk apparaat en uitvoerige literatuur-opgave) , ter-
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wijl er ook reeds enkele onderwerpen van
de Allgemeine Pastoral-Medizin in behandeld worden. Voor priesters en doktoren,
maar ook voor juristen, sociologen, biologen en andere mensen van wetenschap
is dit compendium een belangrijke aanwinst; en bovendien niet zo kostbaar als
het zesdelige standaardwerk. De titel van
het compendium (evenals van het handboek) is misleidend, want pastoraaltheologie komt hier niet aan bod. De schr.
legt een schat van biologische en medische gegevens voor; behandelt daarbij de
morele kwesties, die in dit verband gesteld plegen te worden; maar dit alles,
hoe nuttig ook, is nog geen pastoraal
theologie. Overigens blijft de moraaltheologische behandeling van de kwesties wat
onder de maat: de schr. gaat nagenoeg
uitsluitend af op het handboek van Noldin-Schmitt. Daarbij komt nog, dat hij
überhaupt eenzijdig Duits georiënteerd is
zowel in probleemstelling als literatuuropgave. En hij overlaadt de lezer met
zwaarwichtige vaktermen en indelingen:
het had beslist wat eenvoudiger mogen
zijn, zeker voor een compendium. Op
verschillende onderdelen zou trouwens
met recht critiek kunnen worden uitgeoefend. Maar ondanks deze bezwaren
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verdient dit compendium (enig in zijn
soort) oprechte waardering en aanbeveling. Een uitstekend register verhoogt de
bruikbaarheid. Alph. van Kol

Konrad HERK, Weltanschauliche StreifAntwerpen, Haringrodeziige.
straat 66, 1952, 85 pp.
In dit boekje herleeft de oude Duitse
natuurphilosophie van Schelling en de
romantiek. En dit is jammer, want de
schrijver geeft zelf het punt aan, van
waaruit hij tot een ware metaphysiek zou
kunnen doordringen. De geest, zegt hij op
blz. 49 wordt hierdoor gekenmerkt, dat
hij zich verwondert, dat de wereld is, en
zich niet kan indenken, dat ooit het niets
zou zijn. Maar waarom wordt dan op
blz. 64-65 deze vraag ontweken of liever
voor onzinnig gehouden? Waartoe besta
ik? is toch hetzelfde als: hoe komt het,
dat ik besta? Dit zijn werkelijk metaphysische vragen, en men maakt zich daar
niet van af met oude beelden als wereldziel, al-leven, vloeiende stromen en golfslagen. Hier stelt zich het echte probleem
van de transcendentie. We raden de
schrijver aan niet bij de satyre van Voltaire of van Nietzsche te blijven staan.
F. De Raedemaeker

LITER ATUUR
Prof. Dr J. van Mierlo S.J. en de Proloog vie romancée van haar geschreven vanaf
van de Reinaert. ---- Huldegave voor haar jeugd tot aan de dood van haar
de Auteur op zijn 75ste verjaardag
aangeboden door zijn Noord-nederlandse vrienden en bewonderaars. —
N.V. Uitgevers-Maatschappij W. E.
J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1953, 208
pp., f 12.50.
Origineel en practisch is de bundel,
welke de Redactie van de Zwolse Drukken en Herdrukken voor deze gelegenheid versterkt met een viertal andere Nederlandse Hoogleraren — aan Pater van
Mierlo aanbood als feestgave. Hij bevat
alle stukken, die de jubilaris schreef over
het probleem van de Reinaert-proloog.
Het is een mooie hulde voor de grote
kenner der middelnederlandse letterkunde
en een practisch boek voor alle „Vossen-

jagers". Bern. van Meurs
Jan MENS, Elizab eth. — Kosmos, Amsterdam, Antwerpen, 1953, 288 pp.,
140 B.Fr.
Jan Mens heeft zich ditmaal verdiept
.n het leven van Betje Wolff, de onafscheidelijke van Aagje Deken. Hij heeft
haar leven en brieven bestudeert en een

echtgenoot, Dominee Wolff. De periode
harer grote romans is nog niet aangebroken. De kleine, levendige, wat grillige
Elizabeth Bakker, die wegens een misstap in haar jeugd te Vlissingen, bijna
gedwongen was met de veel oudere Dominee Wolff te trouwen, komt in dit
boek tot volle leven. De auteur slaagde
erin zowel haar als haar omgeving tot
kleurige, bewegelijke werkelijkheid te maken. Hij volgt in grote lijnen haar historie
en fantaseert er zoveel omheen, dat hij
zijn boek een roman kan noemen. Betje
hield van pikanterieën en zo is er aan
pikanterieën in dit levensverhaal geen geJ. v. H.
brek.
C. F. P. STUTTERHEIM, Problemen
der literatuurwetenschap (Philosophische Bibliotheek) . --- N.V. Stan-daard-Boekhandel, Antwerpen-Am
sterdam, 1953, 261 pp., Fr. 100, geb.
Fr. 125.
Uit de onbepaaldheid van de titel blijkt
reeds, dat dit boek geen volledige verhandeling wil zijn over de literatuurwe
-
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tenschap. De stand zelf dezer jonge wetenschap zou zulk een onderneming voor
het ogenblik al wel heel moeilijk maken.
Intussen werd hier een verstandige keuze
gedaan uit de veelheid van problemen, en
wel zó dat de meest centrale tot deze
keuze behoren. — Heel wat wetenschappen ontmoeten elkaar in de literatuurwetenschap, waarvan de auteur en terecht — de specifieke eigenheid verdedigt. Deze ontmoeting maakt natuurlijk
de bepaling dier eigenheid niet gemakkelijker. Door heel het boek loopt dan
ook de bekommernis om geleidelijk de
eigen aard en methode der literatuurwetenschap vast te leggen. Practisch is dit
een gedurige bezinning op het wezen dier
wetenschap. Hierdoor komt dan ook deze
studie in de sfeer der philosophie, al blijft
uiteraard dit philosophisch aspect in het
wetenschappelijke geïmpliciteerd.
Men zou verwachten, dat een studie
als deze begint met een definitie van het
begrip der literatuur. De auteur heeft
zich aan een dergelijke definitie niet gewaagd, omdat hij het blijkbaar raadzamer
vond, in een nog onvoldoend ontwikkelde wetenschap als die der literatuur
eerst een hele experiëntie op te doen
omtrent dit begrip binnen meer partiële
problemen, waarvan men ook zonder
nauwkeurige bepaling van het begrip
„literatuur" wel moet aannemen dat
ze tot het gebied der literatuur behoren. Er is voor deze opvatting zeer
veel te zeggen, ofschoon we toch een
hoofdstuk over dit begrip — hoe voorlopig ook — zeer graag zouden gelezen
hebben. Intussen weet iedereen wel „zowat" wat literatuur is en hierop steunt
de auteur om „dit woord hier in onproblematische zin" te nemen. Hij beperkt
verder zijn onderzoek tot ,,de wetenschappelijke descriptie van het concrete
taalkunstwerk .... en bovendien tot de
formele kenmerken daarvan". De auteur
heeft deze problemen zeer scherp gesteld en heeft ook aangetoond, hoe heel
wat literaire phenomenen, waaraan men
zo lang is voorbijgegaan, in feite vol
problematiek zitten. Hierom, alsmede om
de bekommernis de literatuurwetenschap
verder uit de ban der psychologie te helpen, verdient dit boek zonder enige twijfel alle aandacht. L. Vander Kerken
A. LAGARDE en L. MICHARD, XVIe
siècle. Les grands auteurs francais
du programme. 2e éd. (Coll. Textes
et Littérature, 2). — Bordas, Parijs,
1952, 256 pp.
In dit uitstekend handboek vindt men

drie dingen: een klaar overzicht van de
Franse literatuurgeschiedenis der XVIe
eeuw, een gecommentarieerde bloemlezing, een taalkundig appendix en 16
mooie illustraties. De bloemlezing biedt
in haar beperking, het grote voordeel,
heel het werk van de voornaamste schrijvers te doorlopen. Men kan betreuren dat
de zgn. „Ecole lyonnaise" te veel werd
verwaarloosd, dat representatieve figuren
als Du Bartas en Desportes er niet in
voorkomen, maar men moet ook niet alles
willen. Zoals het is, mag het boek ten
zeerste worden aanbevolen. J. Dax
Jean-Claude IBERT, Antoine de SaintExupéry, suivi de la Lettre au Général X (Classiques du XXe siècle) .
^-- Edit. Universitaires, Parijs-Brussel, 1953, 125 pp., Fr. 36.
Louis BARJON, Paul Claudel (Classiques du XXe siècle) . Edit. Universitaires, Parijs-Brussel, 1953, 158 pp.,
Fr. 36.
Het betoog van Ibart is aanstekelijk,
niet overtuigend. Wel groepeert het de
grote exuperiaanse motieven, maar te
verward en vooral zonder zin voor proportie. Het kernprobleem — de Godsonrust
van iemand die het geloof in de jeugdjaren verloor — dat als een rusteloze made
in deze edele ziel heeft geknaagd, wijkt
voor wat bijkomstig was.
Het werkje van Barjon daarentegen
tekent ons de ware dimensies van Claudel. Een eerste, meer technisch deel, legt
de nadruk op de poëtische stuwingskracht, die de woorden, het rhythme, de
beelden en symbolen een nieuwe cosmische geladenheid meedeelt. Een tweede
deel, het beste, grijpt naar de inhoud:
hoe de spanningen in de individuele
mens, de conflicten tussen man en vrouw,
de botsingen tussen de volksgroepen
onderling, slechts een oplossing vinden in
een bovennatuurlijke houding van bewuste of ferzin.
Beide uiteenzettingen worden voorafgegaan door een biographische schets en
gevolgd door bibliographische aanduidingen. J. Dax
Henri QUEFFELEC, Celui qui cherchait le soleil. — Stock, Parijs,
(1953) , 316 pp., Fr. Fr. 510.
Lucien Cateau, weeskind, geboren in
een Parijse slop, leert het werkelijke
leven kennen. De ontmoeting met een
Russische pope slaat in zijn ziel de onrust wakker, de dorst, de hang naar God.
Voor de enkele vrienden, die hij af en
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toe samenbrengt
en aan
aan wie
toe
samenbrengt en
wie hij
hij zijn
zijn
brandend geheim
geheim tracht
tracht mee
mee te delen,
brandend
delen,
wordt hij
hij langzamerhand
langzamerhand een
een zonderling.
zonderling.
Zijn vriendschap
Zijn
vriendschap met
met abbé
abbé Chevassu
Chevassu
scherpt het
het zielsconflict
scherpt
zielsconflict toe. Lucien
Lucien voelt
voelt
zich als
bij het
het nekvel,
nekvel, maar
maar
zich
als gegrepen
gegrepen bij
hij blijft
hij
blijft hardnekkig
hardnekkig weigeren:
weigeren: jamais
jamais
prêtre! Temidden
Temidden van
van het
het animale
animale leven
leven
prêtre!
dat hem
dat
hem omringt,
omringt, waarin
waarin hij
hij zich
zich keer
keer
op keer
op
keer heeft
heeft gestort,
gestort, en
en waaraan
waaraan hij
hij
zich tenslotte
zich
tenslotte met
met pijnlijke
pijnlijke moeite
moeite heeft
heeft
onttrokken, gaat
gaat zijn
zijn eigen
onttrokken,
eigen leven
leven verstilverstillen, vereenzamen.
Er blijft
len,
vereenzamen. Er
blijft nog
nog slechts
slechts
uitweg: zelfmoord!
één uitweg:
zelfmoord! Daarin
Daarin ziet
ziet hij
hij
het hoogste offer.
het
offer. Gebogen
Gebogen over
over dit
dit mymysterie, komen
komen over
over de
van zijn
zijn
sterie,
de lippen
lippen van
vriend de
van
vriend
de priester
priester geen
geen woorden
woorden van
veroordeling:"Dieu,
„Dieu,seul,
seul, salt
sait tout
veroordeling:
tout ce
ce
qui va
va germer
germer dan
dan son
son acte".
acte".
qui
Een drama,
drama, volgens de
de schrijver
schrijver gebogeboren uit
ren
uit een
een werkelijk
werkelijk gebeuren,
gebeuren, dat
dat tot
tot
nadenken stemt.
stemt. Het
Het getuigt
nadenken
getuigt hoezeer
hoezeer de
de
moderne ziel,
ziel, in
in casu
moderne
casu een
een doodgewoon
doodgewoon
arbeider, gefolterd
gefolterd wordt
wordt door
arbeider,
door zijn
zijn
maar verblind
verblind door
door
eeuwige bestemming,
bestemming, maar
vooroordelen,die
die de
de vrucht
vooroordelen,
vrucht zijn
zijn van
van
valse lering
lering en
enbedrieglijke
bedrieglijke propaganda,
propaganda,
geen uitkomst
uitkomst bespeurt.
bespeurt.
Het probleem,
probleem, getekend in het
het navrannavrante kader
van het
het Parijse
Parijse slopleven,
slopleven, dat
dat
kader van
door middel
middel van
reeks close-ups
close-ups het
het
door
van een reeks
drama doorflitst,
slechts voor
voor een
een
hele drama
doorflitst, is slechts
gevormd
J. Dax
gevormd lezer
lezer toegankelijk.
toegankelijk.
Antoon COOLEN, De
De Vrouw
Vrouw met
met de
de zes
zes
Slapers. - Nijgh
van
Nijgh &
vanDitmar„
Ditmar"
1953, 2de druk,
's Gravenhage,
Gravenhage. 1953.
druk. 252
252
pp., ff 8,90.
Antoon Coolen
Coolen is
is met
met dit
dit verhaal
verhaal zijn
zijn
Antoon
verleden trouw
trouw gebleven
gebleven inzoverre,
inzoverre. dat
dat
verleden
hij ook ditmaal
ditmaal vertelt van
van zijn
zijn omgeving,
omgeving,
hij
van het
het dorp
dorp zijner
zijner jeugd en van de
de menmensen,
sen. die
die het
het bewoonden.
bewoonden. Antoon
Antoon Coolen
Coolen
is altijd
altijd een voorbeeldig
voorbeeldig verteller
verteller geweest
geweest
en in dit
is zijn
zijn vertelkunst
vertelkunst tot volvoldit boek
boek is
maaktheid
maaktheid genaderd.
genaderd. Die Lust
Lust zum
zum Fabulieren, waarvan
Goethe sprak,
sprak. viert
viert
bulieren,
waarvan Goethe
zich
op prachtige
prachtige wijze
wijze uit.
uit.
zich hier
hier op
is een
eensoort
soortdorpskroniek,
dorpskroniek, die
diehij
hij
Het is
hier schrijft,
schrijft, maar
maar een levende,
levende, fantasiefantasierijke dorpskroniek,
dorpskroniek. opgevangen
caférijke
opgevangen uit cafégesprekken,
uit vermoedens en
gesprekken, uit
en gissingen,
gissingen.
uit half en
en van
van verre
verreopgedane
opgedanenieuwtjes
nieuwtjes
en ervaringen,
ervaringen. zó
als een
eendorpsverhaal
dorpsverhaal
zó als
zich vormt
vormt in
in de
de verbeelding
verbeelding der
der dorpedorpelingen.
lingen. Het
Het geheel
geheel heeft
heeft nog
nog meer
meer van
van
een sprookje
sprookje dan
een roman
roman en van
van
dan van een
sprookje is
is het
het dorpskasteel
dorpskasteel het
hetmidmiddit sprookje
delpunt,
dat kasteel
dat voor
voor korte
korte tijd
tijd
delpunt, dat
kasteel dat
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een
tweede, namaakkasteel
namaakkasteel naast
naast zich
zich
een tweede,
slotte verblijf
verblijf biedt
biedt
ziet verrijzen,
verrijzen, dat
dat ten slotte
aan
een verarmde
verarmde edelvrouw,
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aan een
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grote gebouw
gebouw
's nachts
nachts angstig
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men
dorp is
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ingeschamen opgaat.
opgaat. Het
Het halve dorp
keld
de geschiedenis
geschiedenis van
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het kasteel,
kasteel,
keld in de
Cordewever
de vijf
vijf andere
andere slapers,
slapers,
Cordewever en
en de
Jeurissen en
Forster. Coolen
Coolen vertelt
vertelt dit
dit
en Forster.
alles
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CULTUURLEVEN
Reichenau, Limburg, Vierzehnh ' 'PUYVELDE Leo VAN, La peinture flagen, Tuttlingen, St Gallen.
mande au siède des Van Eyck. r
Verlag Schnell Steiner, München.
Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1953,
355pp., 18, 50 x 27 cm., 200 ill. 5
De reeks kleine en grote brochures
gekl. pl., geb. Fr. 495
over belangrijke kerken en gebouwen,
vooral in Duitsland, vormt een rijke doHet was niet nodig het werk van Prof.
Van Puyvelde van dichtbij te volgen om cumentatie in woord en beeld, niet alleen voor de toerist maar voor iedereen
ervan overtuigd te zijn dat hij zijn grote
die belang stelt in de kunstgeschiedenis.
eruditie, gedragen door een even grote
Deze kleine brochures immers zijn knap
liefde voor de Vlaamse Primitieven, eens
in elkaar gezet en kunnen r de vaklui
zou neerleggen in een synthese. Deze is
niet te na gesproken --- de nieuwsgierigthans verschenen onder de titel „Le siècle
des Van Eyck", Helemaal duidelijk is heid van velen ruim bevredigen door een
deze titel niet. Het gaat er hier immers in goede keuze van afbeeldingen, en een
korte, maar meestal goed verantwoorde
geen geval om het werk der gebroeders
tekst.
Van Eyck te situeren in hun historisch
Is dit reeds waar voor de „Kleine
milieu, zoals Baron Jo van der Elst dit
Kirchenfiihrer", waarvan er iedere maand
voor een paar jaar heeft gedaan, maar
een drietal nieuwe nummers verschijnen,
wel om de beschrijving van de reeks der
dan gaat het zeker op voor de grote
Vlaamse Schilders die werd ingezet door
„Kunstfiihrer", waarvan reeds een derde geniale Hubert en Jan Van Eyck en
tiental delen het licht zagen. Elk deel
zal voortduren tot in de 16e eeuw. Volbevat een vijfentwintigtal bladzijden ingens Van Puyvelde is Hubert niet alleen
leiding met daarna evenveel afbeeldingeen legendarische figuur, maar hij is dé
gen op kunstdrukpapier.
geniale vernieuwer, die als creatieve perVan de drie monographieën, die wij
soonlijkheid door Jan Van Eyck nooit
hier als voorbeeld willen aanduiden is
werd geëvenaard.
Prof. Van Puyvelde wil alleen de aan- die over Maria Laach zeker de voortreffelijkste zowel wat de illustraties als wat
winsten van de eigen stijl der Vlaamse
de tekst betreft. G. Bekaert
meesters in de opeenvolgende generaties
karakteriseren. Daarom ontleedt hij na
SCHNITZLER, H., Der Dom zu
het werk der Van Eycks de naijver
Aachen. — PETERS, H., Der Dom
van Flémalle, de distinctie van Van der
zu KÓIn.
Verlag Schwann, DiisWeyden, de verdieping bij Petrus Chrisseldorf, 22 x 30 cm. XLVI pp., 114
tus en Bouts, de durf van Hugo Van der
afb., 4 gekl. pl., DM. 24. ---- XXVIII
Goes en Josse Van Wassenhove, de verpp., 131 afb., 4 gekl. pl., DM. 20
kwijning in de kunst van Meireling, de
laatste glans te Brugge met David, het
Aken en Keulen: twee kernpunten van
voortleven tenslotte van de traditie in
Duitsland en Europa. Aken was de eerhet werk van Metsijs en Josse Van
ste „Europese" hoofdstad, de keizersstad.
Cleve. Prof. Van Puyvelde bekommert
Keulen aan de oever van de Rijn, is het
zich blijkbaar heel weinig om de ingeknooppunt waar Zuid en Noord, Oost en
wikkelde vraagstukken die zich rond het
West elkaar vinden. De dom van Keulen
werk der Vlaamse Primitieven hebben die alleen in het hart van de oude stad
opgehoopt. In een dergelijk werk is het overeind bleef, is het schoonste s mbool
echter goed dat een geleerde met ervavan deze wisselwerking.
ring, ronduit en zonder subtiliteiten, voor
Met overtuiging en liefde heeft Hans
zijn overtuiging uitkomt.
Peters de geschiedenis van Keulen's heiHet wordt overbodig de uitgaven van
ligdom geschreven, als inleiding op een
Elsevier-Brussel als juwelen der boekprachtige verzameling foto's van het gedrukkunst te prijzen. Wij kunnen vol- bouw, zoals het aangrijpend oprijst te
staan met te zeggen dat ook dit boek,
midden van het puin; van het beeldhouwmet zijn schitterende illustraties, een
werk (vooral het Gerokruis en een reeks
ideaal lees- en platenboek is. G. Bekaert
grafmonumenten) ; van de wandschilderingen tenslotte en van het Dombild van
Lochner.
Grosse Kunstfiihrer, I. H. SCHNELL,
Niet minder eerbiedwaardig is de schat
Die Wies, III. H. SCHNELL, Ettal
XII. Th. BOGLER, Maria Laach. van Aken, waarover Hermann Schnitzler
e.a. 48 pp., ca 25 afb., ca DM. 3. een meer zakelijke, maar uiterst interesKleine Wirchenfiihrer: Bamberg, sante studie heeft geschreven. Ook hij
—
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schrijft in functie van de afbeeldingen,
die, uitstekend verzorgd, ons in de mogelijkheid stellen de schoonheid en de
sfeer van dit gebouw en zijn rijke schat
in ons op te nemen. G. Bekaert
Klaus LANKHEIT, Franz Marc. — Konrad Lemmer Verlag Berlin, 78 pp.,
54 ill., 4 geld. pl., DM. 12.80.
In 1950 vierde men de zeventigste geboortedag van Franz Marc, de jonggestorven schilder, die toch een centrale
positie heeft ingenomen in de moderne
kunst. Onder de moderne kunstenaars is
hij een van de zeldzamen die echt popu
lair geworden zijn.
Klaus Lankheit heeft een werk geschreven zonder pretentie, waarin hij, enkele
vage beschouwing uitgezonderd, tamelijk
objectief het woord laat aan Franz Marc
en aan zijn werk. In het werk van Marc.
zoals het hier in vele reproducties bij
elkaar gebracht is, kunnen wij de gehele
ontwikkeling volgen vanaf een impressionistisch romantisme over de zeer zuivere,
cubistische periode van de grote dierfiguren naar de laatste tijd van de nietfiguratieve composities. G. Bekaert
Werner HAFTMANN, Paul Klee, Wege
bildnerischen Denkens. --- PrestelVerlag, Munchen, 176 pp., 21 afb.,
13 pl. 3 gekl. pl. DM. 15.50.
Het boek van Werner Haftmann is de
kunst van Klee waardig. Zoals men in
elk werk van deze kunstenaar de verstilde groei ervaart die langzaam slechts tot
volwassenheid van het kunstwerk komt,
zo vindt men in het boek van Haftmann
de rustige beschouwing terug, die als het
ware een vergroeien is met het beschouwde object. Al heeft Haftmann Klee
nooit ontmoet, toch heeft hij hem zeer
goed begrepen.
Hij tekent hem in zijn ontwikkelingsgang: jeugdperiode, contact met de Europese kunst, professoraat aan het Bauhaus
en aan de Academie van Dusseldorf, verbanning en laatste jaren in zijn geboortestad Bern, waar hij, meer en meer teruggetrokken, als een monnik gaat leven. In
nauw verband hiermee worden dan het
„ontstaan" en het „zijn" van het beeld
getekend.
Bovendien bezit Haftmann ook het uitzonderlijk talent van een beheerste taalvaardigheid, waarbij hij ongetwijfeld
schatplichtig is aan Heidegger. Deze afhankelijkheid situeert zijn studie als anthropologische stelling tegenover Klee en
de kunst in het algemeen. G. Bekaert
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ROLF STENERSEN, Edvard Munch.
Neuer Verlag Stockholm, Frankfurt/M, 24 x 30 cm, 171 pp., 107 ill.,
2 gekl. pl., 8 Beilagen.
Zowel in zijn onmacht tot een persoonlijke levensuitbouw, geremd door een
sombere opvoeding en een onmogelijke
liefde, als in zijn haast ongewilde, maar
bewuste aanklacht tegen de huidige beschaving nadert Edvard Munch zeer
dicht die andere aangrijpende figuur uit
het Noorden, Soren Kierkegaard.
De studie van dergelijke figuren is niet
eenvoudig. Wij kennen dan ook nog geen
enkel boek dat een verantwoord beeld
van Munch als mens en kunstenaar heeft
gebracht. Ook het boek van Stenersen
royaal uitgegeven en rijk geïllustreerd
r doet dit niet. Toch is het een belangrijk werk omdat het een getuigenis bevat
van een der zeldzame mensen die erin geslaagd zijn zich een blijvende vriendschap
met Munch te verzekeren. In een enigszins onsamenhangend verband brengt
Stenersen ons feiten en herinneringen uit
het eigenzinnige leven van Munch, die wel
niet veel kunnen helpen om zijn kunst
beter te begrijpen, maar wel om ze beter
te situeren. G. Bekaert

Karl Borromáus FRANK, Kerniragen
kirchlicher Kunst. — Verlag Herder,
Wien, 1953, 144 pp., S. 22.
Dit kleine en practische boekje is een
compendium van vele kwesties op het gebied der kerkelijke kunst. Allerlei problemen worden door Frank hier besproken
en ofschoon het wel niet de bedoeling
van de schrijver zal zijn om zijn opmerkingen en toelichtingen als laatste woord
in deze vraagstukken beschouwd te willen zien, zal de lezer toch, tot eigen groot
voordeel, kennis kunnen nemen van
Frank's bezadigd en wijs oordeel.
Aan allen die belang stellen in de kerkelijke kunst, wordt dit boekje gaarne
aanbevolen. C. de Groot
André BRETON, Entretiens. — N.R.F.-

Gallimard, Parijs, 1952, 317 pp., Fr.
Fr. 650.
In dit boek werden 16 radiophonische
vraaggesprekken gebundeld, waarin A.
Breton, de grote bezieler van het surrealisme, ontstaan en ontwikkeling schetst
van de beweging. Ze worden gevolgd
door een tiental kortere vraaggesprekken,
die verschillende journalisten de laatste
jaren met Breton hebben gevoerd.
Meer nog dan een getuigenis, is dit
boek een document. Het schema van
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hardnekkige vooroordelen dat zich gaandeweg in veler geest rond het surrealisme
heeft gecristalliseerd, springt aan scherven. De opvatting van hen die menen
dat het surrealisme niets gemeen wilde
hebben met de stromingen die haar voorafgingen, blijkt totaal ongegrond. Zo legt
Breton de nadruk op zijn nog steeds le-

vendige waardering voor de symbolisten,
op zijn bewondering voor Valéry. We
leren tevens de juiste verhouding van het
surrealisme kennen tot marxisme, dadaïsme, futurisme en andere stromingen,
zijn veelvuldige uitingswijzen, het belang
van de geneeskunde en psychoanalyse in
zijn vormingsproces, enz. J. Dax

PSYCHOLOG IE EN PAEDAGOGIE
Eva BURMEISTER, Onder één dak,
Het verhaal van een kinderhuis (vertaling van Forty-Five in the family,
door J. Meulenbelt) ..-- van Loghum
Slaterus, Arnhem; Uitg. Kosmos,
Antwerpen, 1953, 188 pp. f 6.90.
Wanneer Streven een ruim paedagogisch tijdschrift was, dan moest aan dit
boek héél bijzondere aandacht besteed
worden, al is het „maar" een boek van de
opvoedkundige practijk. De schrijfster
heeft in het geheel geen behoefte een
theorie te verkondigen, zij vertelt slechts
hoe men het bij hen doet. Maar dit is
boeiend van het begin tot het einde, omdat het niets dan liefde ademt voor het
concrete kind, welk ook, omdat het laat
zien, wat bereikt wordt, wanneer men vrij
en open de problemen durft te benaderen,
omdat het ook één groot pleidooi is voor
samenwerking, voor verantwoorde bezinning op het eigen werk, voor de aanvaarding van de case-work-methode.
Eva Burmeister vertelt zonder enige
pathos of gevoeligheid, integendeel alles
wat zij zegt, tintelt van humor, maar deze
is teer en zacht, zij wordt gedragen door
liefde.
Eén voorbeeld: „Nu is die huiskamer
tamelijk groot en het schijnt in de aard
van een jongen te liggen er door heen te
rennen en in een sofa te ploffen. Als er
drie kleine jongens zijn, zijn de kansen op
een ren- en duikpartij driemaal zo groot.
We hebben geleerd, dat je je niet moet
toeleggen op het voorkomen van dit ploffen, maar dat je er voor moet zorgen, dat
de sofa's er tegen kunnen".
Hoewel het boek eigenlijk alleen over
een tehuis voor verwaarloosde kinderen
gaat, zij het dringend ter lezing en overweging aanbevolen ook aan leiders en
leidsters van gewone internaten. Geven
zij aan deze raad gehoor, dan zullen zij
zich ongetwijfeld iets gaan afvragen en
dat iets kan buitengewoon belangrijk zijn.
N. Perquin

Prof. Dr P. CALON, De Jongen, de psychologie van de jongen van de laat-

ste schooljaren tot aan de volwassen
leeftijd. --- Uitgeverij, De Toorts,
Heemstede, 1953, 186 pp., f 6,45.
Met een zekere spanning heb ik naar
dit boek van Calon uitgezien, omdat ik
van hem een verantwoord, werkelijk
oorspronkelijk en typisch Nederlands
werk over de jongenspuberteit verwachtte. In deze verwachting ben ik niet bedrogen. Als meest naar voren komende
eigenschap beschouw ik de ernst, waarmede alles wat geponeerd wordt, gewikt
en gewogen is. Telkens en telkens gaat
hij weer terug op zijn materiaal, dat hij
ofwel zelf verzamelde ofwel aan andere
onderzoekingen ontleent. Vervolgens
waardeer ik de goede opzet. Calon begint met de beschrijving van de jongen
in de laatste jaren vóór de puberteit. Tegen de achtergrond daarvan tekent hij de
puber, eerst in zijn lichamelijke verandering, dan in de wijzigingen der psychische functie en de betekenis daarvan, vervolgens behandelt hij de opvallende gedragingen en belevingen (o.a. dagdromen, zelfinkeer, vriendschap, godsdienst,
om dan tenslotte een samenvattend beeld
te geven van de jeugdige persoonlijkheid.
Bij deze opsomming van de inhoud heb
ik het derde hoofdstuk: de puberteit bij
primitieven, onvermeld gelaten, omdat ik
dit niet goed weet te plaatsen. Naar mijn
mening had dit hoofdstuk als inleiding
op de puberteitsveranderingen, dus vóór
de beschrijving van „Het lichaam in verandering" aan zinrijkheid gewonnen. Dit
is echter slechts een bijkomstigheid, over
het algemeen kan men zeggen, dat ook de
opzet van het werk helder en doorzichtig

is.
Zo is Calon inderdaad een betrouwbare en gelukkig ook leesbare gids
voor al degenen, die met de opgroeiende jeugd te maken hebben. Maar onwillekeurig rijst nu de vraag, of hij, na alles
wat over de puberteit geschreven is, nog
iets nieuws brengt. Nieuws niet alleen
door kritische schifting en op enkele détailkwesties, maar fundamenteel. Wanneer ik deze vraag stel, wil ik niet beweren, dat dit een rechtmatige eis is, die
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men aan een boek, dat in deze serie verschijnt, mag stellen, zij houdt mij bezig
vanwege de persoon, die dit werk
schreef. Calon is nl. een wel zeer bijzondere kenner van de puberteitsleeftijd. Ik
ben nu van mening dat hij, waar hij phaenomenologisch te werk gaat, werkelijk
tot verrassende beschouwingen komt, al
moet ik hier direct aan toevoegen, dat
de innerlijke eenheid van zijn boek gewonnen had, wanneer hij consequenter
en zuiverder de jeugdige existentiewijze
geschilderd had en de laboratorium-resultaten een volkomen heldere dienstbaarheid had toegewezen. Het is vanzelfsprekend bijna, uitgesloten, dat ik het
in alles met Calon eens ben, maar dit
verhindert mij niet oprechte waardering
te hebben voor deze serieuze studie, die
tegelijk een grote liefde voor de jeugd
ademt; het heeft overigens ook weinig
zin om hier over de détailpunten in discussie te treden. De schrijver moge het
mij echter niet euvel duiden, dat ik een
paar opmerkingen van wat wijdere strekking hier maak. De eerste opmerking is,
dat het m.i. te betreuren is, dat hij niet
meer reliëf gegeven heeft aan het duidelijk zichtbare onderscheid tussen de
stricte puberteit en de adolescentie. Vervolgens is het naar mijn mening een verlies, dat hij de puberteit niet of nauwelijks in de opvoedkundige situatie getekend heeft. Men hoeft Langeveld in
alle consequenties niet te volgen, om toch
het belang in te zien van een puberteitsbeschouwing in de paedagogische relatie.
Was dit gebeurd, dan geloof ik, dat de
uitspraak (blz. 8. voorlaatste alinea) anders zou zijn uitgevallen.
Ik heb gemeend deze opmerkingen te
moeten maken, om te laten uitkomen dat
mijn respect voor dit werk niet een soort
parti pris is, maar gegrond en overwogen. Ik meen open te staan voor die
elementen, die mij tekorten lijken, en tegelijk ben ik verheugd het volle pond
van waardering te kunnen geven aan het
werk van iemand, die men ook op persoonlijke gronden hoogschat.
N. Perquin

M. HIJMAN S.J., Wie zegt gij, dat ik
ben?, Eeuwig Leven, Serie godsdiensthandboeken voor de hogere
klassen van het Middelbaar Orderwijs samengesteld door het Kater
cheticch Cent--um Canisianum bij
L. C. G. Malmberg, 's Hertogenbosch, 1953, (met medewerking van
Dr W. Bless S.J.) , 1953, 89 pp.,

f 1,95.
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Dit deeltje van de boven omschreven
serie is bedoeld voor de derde klas
(eerste halfjaar) en handelt over de persoon van Jesus Chrisus. Het gaat hierbij
niet om een nieuwe, maar nadere kennismaking met Hem. Het lijkt mij juist,
dat juist in de derde klas, wanneer veelal
de jongens en meisjes in de volle puberteit zijn, de persoonlijkheid van Jezus
Christus in het middelpunt gesteld wordt.
Het is te verwachten, dat dit zeer belangrijke onderdeel van de godsdienstleer
zich in een optimum van belangstelling
zal mogen verheugen. De Inleiding moge
op systematische gronden reden van bestaan hebben, zo ook Eerste Hoofdstuk
artikel 1 en 3, (artikel 2 hoort m.i. elders
thuis) , maar psychologischer ware het
geweest, wanneer direct met het tweede
hoofdstuk begonnen was en pas op het
einde Inleiding en eerste hoofdstuk in
gewijzigde vorm gegeven waren. Lijkt
het de schrijver ook niet, dat dit boekje
eerst volop zijn werk doet, wanneer de
jongens en meisjes de vier evangelies in
de les bij de hand hebben? N. Perquin
Michel PFLIEGLER, De drie beslissende
perioden in het mensenleven, Vertaling van Fr. S. Rombouts, Opvoedkundige brochurenreeks nr. 163,
Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1953, 64 pp.,
f 1,40
Het is een vertaling van „Der rechte
Augenblick", dat voor de eerste maal in
1938 door Pfliegler werd gepubliceerd en
in 1948 onveranderd voor de 5e maal
werd gedrukt. Indertijd waren de inzichten van Pfliegler inderdaad baanbrekend
en bevrijdend. Of nu nog een vertaling
van dit werkje zinrijk is, betwijfel ik ech-

ter. De practici zullen behoefte hebben
aan correcties en vooral aan aanvullingen, de theoretici zullen het ook in het
Duits wel kunnen lezen. N. Perquin
Psychologie et Pastorale (Etudes de Pastorale, 6) . — Nauwelaerts, Leuven,
1953, 192 pp., Fr. 45.
Wie uitziet naar een korte doch verantwoorde uiteenzetting over de verrijking die de psychologie, in de ruimste
zin van het woord kan brengen aan de
zielzorger, zal in het zestal studies, die
ons hier worden geboden, een degelijke
inleiding vinden. Vooral de eerste drie
bijdragen van Prof. Nuttin, Kan. Widart
en Prof. Vieujean, die handelen over de
psychologie in het algemeen, de vrijheid
en de zonde bieden vernieuwde inzichten
in de traditionele waarden van het christelijk leven. R. Hostie
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daarbij te betrekken. Maar dit laatste
levert wellicht een bijzondere moeilijkheid
voor de psycholoog op. Die gebondenheid
is immers vóór alles een theologische.
Het is echter de vraag, of men tot het
wezen van de andere sociale verhoudingen buiten de theologische bezinning om
kan doordringen. Dat is trouwens het gevaar van elke psychologie (en sociologie) , dat zij ons meer schijnt te beloven
dan zij kan geven.
Maar een vraag, welke ook binnen het
raam der sociale psychologie nog gesteld
moet worden, is wel deze: moet men niet
méér dan tot nu toe, en meer dan ook in
deze boeiende „Bespiegelingen" wordt
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gedaan, vertrekken van de gemeenschap
der mensen in plaats van steeds weer de
enkeling, zij het dan ook als zijnde-metde-wereld, als vertrekpunt te kiezen? Is,
m.a.w., ook deze sociale psychologie wel
sociaal genoeg? Het lijkt mij niet absurd
te stellen, dat ook de sociale psychologie
nog belast is met een erfenis van het
individualisme, dat wellicht de groei der
psychologie te zeer in een bepaalde richting heeft bevorderd, waarvan ook de
sociale psychologie nog getuigt. Op de
weg naar een psychologie van gemeenschaps- en groepsleven zal men echter de
studie van Oldendorff niet gaarne missen.
J. v. d. Ven

VARIA
Deutschl and Jahrbuch 1953, herausg. von
Dr Kl. MEHNERT und Dr H.
SCHULTE. — Rheinisch-Westfálisches Verlagskontor GmbH, Essen,
1953, Lex. 8°. r 688 pp., geb. DM.
48.
Bij velen die zich interesseren voor
Duitsland en zijn hedendaagse problemen
rees dikwijls de vraag naar een handboek dat een overzicht geeft van de veelvuldige kwesties die er bestaan. Dit nu
vinden we in bovenvermeld Jahrbuch.
Reeds in 1949 hadden de uitgevers een
dergelijke poging gewaagd maar toen
ging het nog over de puinen van Duitsland. Nu wordt er echter een blik geworpen op het herrijzende land van deze
vijf laatste jaren. En wel over heel
Duitsland binnen de grenzen van 1937,
al worden de gegevens over de Ostzone
meestal aangevoeld als een achtergrond
waartegen Westduitsland op de voorgrond treedt. Zakelijk en met Duitse
nauwkeurigheid worden alle mogelijke
politieke, economische, sociale, culturele
en godsdienstige problemen in een reeks
van 64 hoofdstukken belicht. Bij elk onderwerp worden statistische gegevens,
grafieken, literatuuropgaven enz. in overvloed bijgevoegd. Meer dan honderd
specialisten werkten aan dit lexicon mede.
Het is geen officiële noch officieuze publicatie, zij is louter aan particulier initiatief te danken. Wie het meermalen ter
hand neemt zal telkens de rijkdom der informaties op de meest verscheidene gebieden --- noemen we b.v. mijnen, vluchtelingen, bibliotheken, film -- kunnen
vaststellen. M. Dykmans
Thijs BOOIJ, Ons Groter Vaderland
Europa --- W. ten Have N.V., Amsterdam, 1953, 30 pp., f 1.20.

Voor de volwassen jeugd van alle ge,
zindten geeft deze jeugdleider van de P.
v. d. A. een opwekking tot en een inzicht
in de plannen Europa één te maken. Het
boekje is leerzaam en verdient verspreiding.
K. J. Derks
Gotthard SCHUH, Italien.
Eugen
Rentsch Verlag, Erlenbach, Zürich,
1953, 196 pp., 176 platen. D.M. 28.
Dit boek is ontstaan uit een grote liefde voor Italië. De talrijke prachtige photo's, de beschrijving van de bevolking en
het leven in al die steden en dorpen, niet
alleen van Italië, maar ook van de beide
eilanden Sicilië en Sardinië maken het tot
een kostbaar bezit.
De tekst is geschreven door verschillende beroemde personen die in de loop
der jaren Italië bezochten. M. Smit
Henk MANDERS, Het L and tussen
Maas en Waal.
De Koepel, Nijmegen, z.j., 199 pp., f 8.25.
Dit boek, met interessante foto's verlucht, bevat na een historisch overzicht
over dit vrijwel vergeten Nederlands gebied, een reeks opstellen over merkwaardige figuren, instellingen en gebouwen,
die de bewoners en vrienden dezer streek
zullen interesseren. Enkele opstellen raken de Gelderse en Vaderlandse Geschiedenis, zoals die over Nassau's (zij het
dan onechte) in Wychen met hun merkwaardig maar fraai kasteel, over de Doddendaal boven Ewijk, en over het dode
stadje Batenburg. De voorstelling kon
levendiger zijn, en waar zij levendig is
(b.v. blz. 63) wat minder houterig. Een
kaartje van de streek missen wij node.
De heer Manders heeft zijn Maas-enWalers zeker veel plezier gedaan met
deze Heimatgeschichte.
J. Tesser
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T. D. WELDON, The Vocabulary of
Politics. An enquiry into the use and
abuse of language in the making of
political theories. — Penguin Books,
1953, 200 pp., 2 sh.
De ondertitel van dit boek geeft doel
en inhoud nauwkeurig aan. Schr. geeft
een ernstige waarschuwing toch vooral
voorzichtig te zijn bij het gebruik van
politiek-gekleurde termen, die geen van
allen een nauwkeurig omschreven inhoud
hebben of kunnen hebben, maar variëren
naar het systeem waarin en de politicus
door wien zij worden aangewend. Termen
als gezag, rechten, vrijheid worden uitvoerig besproken. Schr. is zich zelf bewust dat de voorzichtigheid waartoe hij
met zoveel klem vermaant aan scepticisme schijnt te grenzen. Inderdaad, de indruk die deze ietwat populaire studie
maakt is weinig positief. Maar oppervlakkigheid genezen en voorkomen betekent toch ook een kostbare dienst de
mensen bewezen. W. Peters
P. Drs Remigius DIETEREN, O.F.M.,
Mens en Mijn. Een halve eeuw strijd,
groei en bloei van de Nederlandse
Katholieke Mijnwerkersbond.
Heerlen, 1953, 342 pp.
Met de uitgave van dit gedenkboek
hebben de jubilerende mijnwerkersbond
en de schrijver velen aan zich verplicht.
Vooreerst de bondsleden, die thans in een
verantwoord, objectief, prettig leesbaar
en keurig verzorgd boek de geschiedenis
bezitten van hun organisatie. Die geschiedenis is er een van strijd en offers.
„Maar" zo zegt de Voorzitter in zijn
voorwoord r „zij vertoont een bemoedigende ontwikkeling: de gestadigde groei
naar een steeds beter wordend onderling
begrip .... tussen de bedrijfsgenoten der
Nederlandse mijnindustrie". Ook voor
onze economische en sociale geschiedschrijving is het boek waardevol. Een
overzicht bijvoorbeeld van de lotgevallen

van de Contactcommissie r een stuk
vóórgeschiedenis van de huidige P.B.O.
in het mijnbedrijf '-- zal men elders tevergeefs zoeken.
Mens en Mijn is een jubileumgeschenk,
waarmede wij schrijver en opdrachtgeefster van harte gelukwensen. Nuyens
Rachel CARSON, De levende Zee.
Born. Assen, 1953, 211 pp., f 8.90.
Ieder, die ooit werkelijk geboeid is geweest door de levensuitingen van plant
of dier, zal dit boek met de grootste belangstelling lezen. De schrijfster verenigt
in zich enige eigenschappen, die men
uiterst zelden in onderlinge harmonie aantreft: vakmanschap zonder dorheid, vlotheid zonder oppervlakkigheid, belangstelling zonder sentimentaliteit. De levensbeschrijving van de makreel is een meesterstuk. Goede illustraties. Gave vertaling.
H. v. Waesberghe
Thomas OHM, O.S.B., Stammesreligionen

im siidlichen Tanganyika--TerritoriKöln und Opladen, WestØ.
deutscher Verlag, 1953, 8vo, 80 pp.,
(Arbeitsgemeischaft f iir Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen,
Geisteswissenschaften: Heft 5) .
Een bondig verslag van een reis, die
schr. maakte in Zuid-Tanganjika met als
eerste doel het onderzoek naar de godsdienstige overleveringen van de stammen
in dit gebied. Interessante bijzonderheden
over het ontwijfelbaar monotheïstisch ka
rakter van hun godsdienst, die vroeger
vrij algemeen met de vage termen „animisme - of „manisme" werd afgedaan.

Daarnaast wordt de plaats bepaald, die
de voorouders in de overleveringen en
gebruiken van de stam innemen, waarvoor schr. terecht de term „Ahnendienst"
verkiest boven het tot nu gangbare
„Ahnenkult". Belangwekkend is ook de
beschrijving van de initiatie-riten en de
pogingen om bij de bekeerden dit feest te
kerstenen.
J. Sleij f f ers
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ten; maar voor zulken moet de vrede met hun zonden worden gebroken
en het zwaard ter hand genomen: „Ga heen, en zondig niet meer".
Hoe louter van harmonie zijn Zijn woorden en daden! „Aanschouw
de leliën des velds, zij maaien en spinnen niet en toch was Salomon in
al zijn pracht niet gekleed als één van deze" zegt Jesus en zie! Hij is de
reinste lelie, die er bloeien kan en al zijn woorden hebben nog het aroom
van een veld in de morgen. „Aanschouwt de vogelen des Hemels, zij
zaaien en maaien niet, en verzamelen niet in voorraadschuren en toch
God voedt hen allen" en zie! met de licht-gewiekte natuurlijkheid van
een vogel heeft Hij alle dagzorg afgeschud en wandelt in nooit onderbroken verenigd-zijn met de Vader. Zijn lichte ziel leeft in een meer
dan menselijke vrede; Zijn blik en zijn gebaar raken aan de dingen der
aarde als een zonnestraal, alles adelend en verlichtend. En Hij mag
alles aanraken, ook het meest kiese, het liever-vermedene zelfs; in zijn
mond loutert zich alles tot goud van heilige wijsheid. En naast die
nimmer-ontwijde vrede zijn er ogenblikken van wonderbare ontroering,
van aangrijpend medegevoel met de smart van anderen, zo zelfs dat er
tranen vloeien uit die steeds lichtende ogen. Van ontroering ook, door
de uitbrekende jubel der ziel veroorzaakt, ogenblikken van heilige verrukking, als dat serene hart opjuicht in een davering van vreugde en
een stijgend dank- en lofgevoel het stille vlak van zijn wezen breekt.
Zo geschiedde het bij de terugkeer der discipelen na hun uitzending
twee-aan-twee, toen Hij hun over zijn Godheid ging spreken: „Ter
zelfder ure juichte Hij in de Geest en zeide: Ik zeg U lof, o, Vader,
Heer van hemel en aarde, dat Gij deze dingen verborgen hebt voor
wijzen en schranderen en ze geopenbaard hebt aan kinderen! Ja, Vader,
dat het aldus welbehagelijk was voor uw oog". Wel hebben de leerlingen in sprakeloze verbazing naar Jesus opgezien, als Hij zo over Zich
en de Vader sprak. En dat grote mysterie zijner verhouding tot de
Vader, die geheel nieuwe wijze, waarop Hij van God sprak, die innige
vertrouwdheid, dat voortdurend bewustzijn van met de Vader te leven,
van zijn uitgaan uit de Vader en zijn terugkeren tot Hem, is langzaamaan geworden tot een vast en sterk geloven in Hem als de natuurlijke
Zoon Gods.
Hoe onnaspeurbaar, hoe grillig haast van onnavolgbaarheid is Jesus'
wijsheid en zijn Zijn wegen. Altijd weer valt zijn oplossing buiten het
vermoeden der leerlingen, is zijn handelwijze niet die der mensen. De
leerlingen willen de scharen naar huis sturen, en Jesus spijzigt ze. De
opdringerige moeders, die hun kinderen bij Jesus brengen, willen zij
terugdringen, doch Jesus wil juist de kinderen bij zich hebben. Zij verwachten elke dag een soort koningsproclamatie van Hem, maar Hij
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gaat naar Jerusalem om er te sterven en er vallen zelfs harde woorden,
als Petrus het verstandiger vindt, dat Hij zou omkeren. En toch gaven
zij zich gevangen met ziel en zin en bogen voor de niet te weerstane
hoogheid Zijner gezichtspunten.
Als zij willen weten, hoe zij bidden zullen, stellen zij Hem de simpele
vraag: „Heer, leer ons bidden", en Jesus antwoordt met dat gebed van
de zuiverste eenvoud en de hoogste Godserkenning, verstaanbaar voor
de geringste en overzinrijk voor de geleerdste, dat gebed van de elementairste verlangens en van de verborgenste behoeften. Ook dit was
een nieuwe wijs, waarin gevraagd werd om behartiging der belangen
van God, van de evenmens en van zichzelf. „Moge komen Uw rijk",
dit was het kort begrip van heel Zijn zending.
Een hoog-gevestigde blik eist Jesus' Leer, een naar-boven-gerichte
stemming van gemoed. Het klonk als een trompetstoot, die ten strijde
roept, toen Hij Zijn Zaligheden verkondigde voor die uit-het-spoorgeslagen menigte Galileeërs en Joden en Overjordaansen, wie het
bijzonder trof, dat Hij geen voorgangers napraatte, zoals hun Rabbijnen. Hij wist, dat dit nieuwe geluid niet zou wegsterven in de verre
valleien van Galilea, maar dat het zou voortgedragen worden landen
en zeeën over, tijden en eeuwen door, tot de voleinding der wereld.
Wat Hij zeide in het duister, zou verkondigd worden op klaar-lichte
dag, en wat gehoord werd in de oren zou verkondigd worden van de
daken. Het was een Godsoordeel over alle natuurlijke wijsheid. Wegschrijdend over alle verstandelijkheid van louter-menselijk ijksel, ontplooit Jesus in Zijn bergrede het vaandel van een hoogst-opgevoerd
idealisme. Het is meer dan filantropie, dan welwillende humaniteit, wat
Hij in de drie Matthaeus-kapittels (V-VIII) aan de begrips-arme
schaar en in hen aan de gehele mensheid voorhoudt. Het is de hoogste
leer van zelfverloochening, van zelfvergeten, van naastenliefde, terwille
van de Vader in de hemel. Want dit is de kern van al Jesus' lessen, de
ene alles-beheersende Vader des Hemels, van wie alles komt en naar
wie alles heengaat, in wie alle draden van het veel-bewogen en verschijnselrijke leven der mensen uitlopen. Geen mensenliefde terwille
der mensen, geen verloochening met het doel van zelfvernietiging: de
graankorrel sterft niet tot onvruchtbaarheid, maar om in tien- en twintigvoudige vermenigvuldiging weer op te bloeien.
Hier wordt het zaad gestrooid, dat te zijner tijd ontkiemen zal en
waaruit in kleurige veeltalligheid de Heiligen zullen opschieten. Ieder
Heilige zal een bijzondere zaligspreking van Jesus tot bewuste lijfspreuk kiezen of ongeweten in zijn vaandel voeren: deze zijn lofspraak
der armoede, een tweede die der vervolging, een derde der barmhartig-
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benaderen kunnen. Dit is het „heilige der heiligen" van de leer des
Meesters, waarin slechts binnendringt wie „niet uit de wil des vleeses,
noch uit de wil des mans, maar uit God geboren is". Hier moet het
Evangelie van de geliefdste der leerlingen ons geleiden, de enige Apostel, die het warme bloed uit Jesus" Hart mocht zien vloeien. Wij staan
hier aan de voorhang, die het oeverloze eindeloos-rijke leven der Drieeenheid Gods verhult.
De Godmens Jesus-Christus, de volle, onverdeelde is niet slechts de
verkondiger van het Goddelijk Vaderschap, zelfs niet enkel de Christus
der Hervorming, leraar en Verlosser, die door Zijn dood de zonden der
uitverkorenen kwam „bedekken": de Christus-in-zijn-volheid is de
„Christus Mysticus" der Kerk, die met Zijn Leer en door Zijn Verlossing aan de mensen een nieuw en allerwerkelijkst leven heeft gebracht,
een leven zo mysterieus van bloedsomloop en polsslag, van een zo hoge
vitaliteit, dat het gevormd en gevoed wordt daar, waar de eeuwige
bronnen ruisen, in de boezem der H. Drie-eenheid. „Geef ons door dit
geheim van water en wijn Zijn Godheid deelachtig te zijn, die zich
gewaardigd heeft de deelgenoot onzer mensheid te worden" bidt de
priester in de H. Mis bij het mengen van wijn met water.
Gods mysterievol leven is van een nooit-eindende vruchtbaarheid.
Zo rijk is zijn natuur en zo alomvattend, dat de Vader zonder de Godheid te vertweevoudigen, eeuwig Zichzelf kennend en uitdrukkend de
Zoon voortbrengt en Vader en Zoon als één beginsel de Geest, die
beider Liefde is, uitademen. Dit is de tijdeloos-vitale kracht der Godheid, de heilige bloei van Zijn wezen, de geheimzinnige vreugde van
Zijn transcendent bestaan, het souvereine geluk van de onveranderlijk
Ene-in-drievoudigheid, die zonder aanvang of einde het blijvende hoogtij dezer allerverhevenste generatie viert.
En deze is Jesus' hoogste zegening, dat Hij de mens weer in verbinding stelde met het verborgen leven der Godheid, dat Hij de dorst der
mensenziel kwam lessen aan het „levend water, dat eenmaal genoten
de dorst zal stillen tot in eeuwigheid". Want „door Hem werd de
scheidsmuur omvergeworpen en met Hem heeft God ons ten leven
gewekt: door Hem dan hebben wij allen toegang tot de Vader in een
en dezelfde Geest. Geen vreemden meer of toevalsgasten zijn wij, maar
medeburgers der Heiligen en huisgenoten Gods, opgebouwd als wij zijn
op het fundament der Apostelen en Profeten, waarvan Jesus Christus
de hoeksteen is. Heel het welgeordend bouwwerk groeit in Hem tot een
heilige tempel in de Heer: in Hem zijn wij opgebouwd tot een woning
Gods in de Geest: en vervuld moeten wij worden tot de gehele volheid
Gods" (Epes. III. IV).
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Zoals Hij één is met en leeft door de Vader, zegt Jesus zelf bij Joan
nes, moeten de Zijnen één zijn met Hem en leven door Hem. Hij is de
wijnstok, die het leven deelt met de ranken: een rank, die geen deel
heeft aan het leven van de wijnstok, verdort en wordt afgesneden: men
neemt ze op en werpt ze in het vuur. Een nieuwe geboorte is er nodig
om dit Goddelijk Leven deelachtig te worden, een geboorte uit God:
want wat uit het vlees geboren wordt, is vlees, maar wat uit de Geest
geboren is, is geest. En de spijze tot onderhoud van dat mysterieuze
leven is het Brood, dat uit de hemel daalt, het Vlees en het Bloed van
Øe Mensen-Zoon, zonder welke het Goddelijk Leven niet blijvend is.
Zoals de levende Vader Hem zond en Hij leeft door de Vader, zo zal
ook wie Hem eet, door Hem leven. Indien iemand Hem bemint, dan zal
ook de Vader deze beminnen en de Vader en de Zoon zullen tot hem
komen en verblijf bij hem nemen. De Evangelist heeft de luister van het
Vleesgeworden Woord aanschouwd, een luister als van de Eniggeborene uit de Vader, vol genade en waarheid; van deze volheid hebben
allen, wie Hij vermogen gaf Gods kinderen te worden, de uit God
geborenen, ontvangen. Het is de nieuwe gave van de Godmens: want
de Wet, die Jesus kwam volmaken, was reeds „door Mozes gegeven",
„doch de genade en de waarheid kwamen door Jesus Christus". En de
genade is dat mystische ruisen van Gods geest in het heiligdom der
ziel, het hoge festijn van de drie-persoonlijke God in de gesloten kern
van 's mensen wezen, de inwoning der Godheid.
Een „Goddelijk zaad" is er nodig, een „zalving" en een „zegeling"
van de H. Geest, een nieuw ingestort „leven", opdat de geschapen
mensenziel, die voor Gods natuur van een te lage orde is, in staat zij de
drie-enige God op nieuwe wijze te huisvesten. Zo, door een nieuw
ingeschapen gave opgeheven tot aan de drempel der Godheid, in haar
wezen vergoddelijkt en geheiligd, en opgenomen in de bovennatuurlijke
orde, de adelstand Gods, is zij waardig bevonden de levende Heer des
Hemels in zich om te dragen. Deze „genade" is de nieuwe geboorte uit
God, uit water en de Geest, waarvan Jesus tot Nicodemus sprak. Daardoor zijn wij kinderen Gods, want „wie uit God geboren is, in hem
blijft het zaad der Godheid". „Deelhebbend aan de goddelijke natuur"
is nu de mens, „bevestigd in Christus, door God gezalfd en gezegeld,
en de Geest is als onderpand gegeven in zijn hart". Nu weet de ziel
haar God te bereiken, te omhelzen langs een hoger en volmaakter weg,
in Geloof en Liefde: als een nieuwe ark van belofte staat zij doorgeurd
van Gods bijzondere aanwezigheid. „De Vader en ik zullen tot hem
komen en ons verblijf bij hem nemen". De ziel is het eigen leven van
God deelachtig geworden.

-
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zelf: de liefde, die
die bovennatuurlijke
bovennatuurlijke drang
naar het Hoogste
Hoogste
drang van
van de
de wil naar
Goed,
gelijkenis van
van de
de eeuwig
eeuwiguitgeademde
uitgeademde Geest,
Geest, de
deliefdeband
liefdeband
Goed, is gelijkenis
tussen
Vader en
en Zijn
Zijn Eniggeborene.
Eniggeborene. „De
"Dewind
windwaait
waaitwaar
waarhij
hij wil
wil
tussen de Vader
en ge hoort zijn gedruis, maar weet niet vanwaar hij komt en waar hij enghortzijdus,mawetnivrhjkomenwai
heengaat:
alwie uit
uit de
de Geest
Geestgeboren
geborenis",
is",getuigde
getuigdeJesus.
Jesus.
heengaat: zo is alwie
Dit leven
levender
derGodheid
Godheidininde
deziel
zielisiseen
eenwonderbaar
wonderbaaromsluierde
omsluierderealiteit,
realiteit.
waarbij de
de zintuigen
zintuigen geen
geen toegang
toegang vinden
waarbij
vinden en die
die het
het Geloof
Geloof alleen
alleen tete
openbaren weet. De
De Geest
Geestder
der Liefde,
Liefde, aan
aan wie
wie bijzonder Gods innerlijke
innerlijke
werking
"gesloten Hof
Hof".
werking wordt toegeschreven,
toegeschreven, bezit de sleutel van deze „gesloten
Hij
de geheimenissen
geheimenissen van deze
deze „verzegelde
"verzegelde bron"
bron" en vult
vult deze
deze
Hij weet de
met
"het water,
water, dat
dat ten
teneeuwigere
eeuwigen leven
leven springt".
springt". Hij
Hij stort
stortdedebalsem.
balsem
met „het
Zijner hoge gaven uit
uit in
in het
het begenadigde
begenadigde hart,
hart, zodat
zodat de
de nieuwe
nieuwe tempel
tempel
Gods van een
een bovenaards
bovenaards aroom
aroom doortrokken
doortrokken staat.
staat.
„Deze dingen
"Deze
dingen heb
heb ik
ik tot U
U gesproken,
gesproken, opdat
opdat mijn
mijn vreugde in U
U zij
zij en
en
uw vreugde
vreugde volkomen
volkomen worde"
, isis wederom
Jesus. De
worde",
wederom een
een woord
woord van
van Jesus.
"volkomen
Godsleven der
der ziel,
ziel, als
als
„volkomen vreugde"
vreugde"isis de
de voltooing
voltooing van
van het Godsleven
God haar
haar zal opnemen
opnemen in
in zijn
zijn eigen
eigen tijdontheven
tijdontheven Wezensschouwing.
Wezensschouwing.
Maar reeds nu is de „vreugde
"vreugde van het
het Woord"
Woord" in
in ons,
ons,en
ende
debijzondere
bijzondere
mystieken kennen, hun
hun vooral heeft
heeft
uitverkorenen,
uitverkorenen, die
die wij
wij als
als de grote mystieken
de „vreugde
"vreugde van het Woord"
Woord" de
de zielen
zielenvervuld
vervuld als
alsjonge
jongewijn:
wijn: zij
zij waren
waren
dronkenen
Gods~vreugde, dragend
dragend in
in de
de broze
broze vaten
vatenhunner
hunner stersterdronkenen van
van Gods-vreugde,
felijkheid
ingehouden verrijzenis-jubel,
verrijzenis~jubel, die
die door
door al St PauPau~
felijkheid iets van die ingehouden
lus' brieven
brieven siddert.
siddert. Die
Die verborgen
verborgen werking
werking Gods,
Gods, die
dieuitstorting
uitstorting van
van
Zijn leven in 's
's mensen
mensen ziel
ziel isis het
het„eeuwig
"eeuwig leven"
leven" in
inzijn
zijn aanvang,
aanvang, de
de
onzichtbare
Hierdoor ook
de
onzichtbare zijde
zijde van
van het
het "rijk
„rijk Gods"
Gods" op
op aarde.
aarde. Hierdoor
ook gaat de
vermaning
van
Jesus
in
gestadige
vervulling,
die
Hij
in
Zijn
laatste
vermaning van Jesus in
vervulling, die Hij in Zijn laatste
troostrede
Apostelen sprak:
sprak: „Blijft
"Blijft in Mij
Mij en Ik in U.
U. Wie
WieininMij
Mij
troostrede tot
tot de Apostelen
hij draagt
draagt rijke
rijke vruchten".
vruchten". De
Godmens heeft dit
dit
blijft
in hem,
hem, hij
blijft en Ik in
De Godmens
verworven
Twaalf, „maar
"maar ook
ook voor
voor wie
wie door
door hun
hun
verworven niet
niet slechts
slechts voor
voor de Twaalf,
woord
aan Hem
Hem zouden
zouden geloven,
geloven, opdat
opdat ze
ze allen
allenéén
éénzijn",
zijn", zo
zobidt
bidtHij
Hij
woord aan
dat ook zij
zij in Ons
tot de Vader, „gelijk
"gelijk Gij,
Gij, Vader, in
in Mij
Mij en
en Ik
Ik in
in U,
LÍ, dat
één zijn,
zijn, teneinde de wereld gelove,
gelove, dat
datGij
Gij Mij
Mijgezonden
gezondenhebt".
hebt".
JJesus
esus Christus
Christus is een gemeenschap
gemeenschap komen
komen stichten,
stichten, waarin
waarin alles,
alles, van
van
Vader uitgaande,
uitgaande, ook
ook tot
totde
deVader
Vaderterugvoert,
terugvoert,doch
dochnoodzakelijk
noodzakelijk
de Vader
door
Jesus Christus
Christus heen:
heen: niemand
niemand toch komt
komt tot de
de Godmens
Godmens „tenzij
"tenzij
door Jesus
hem trekke",
trekke", zoals
zoals ook
ook niemand
niemand tot
tot de
deVader
Vaderkomt
komt„tenzij
"tenzij
de Vader hem
door de Godmens". „Een
"Een andere
andere grondslag
grondslag kan
kan niemand
niemand leggen,
leggen,buiten
buiten
de gelegde, die
die isis Christus
Christus Jesus
Jesus".
levenseenheid en
en geheimzinnige
geheimzinnige
''. Deze levenseenheid
.
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verbondenheid met en in Christus van alle
alle gelovigen
gelovigen is een der stuwenstuwenHetbijzondere
bijzondere
de gedachten,
gedachten, die
die Paulus'
Paulus' machtige
machtige geest
geest beheersten.
beheersten. Het
voortleven
de Zijnen
Zijnen moet
moet de
devervolger
vervolger
voortleven van
van de Mystieke Christus in de
Heerhem
hem in
in
reeds op de weg naar Damascus
Damascus getroffen
getroffen hebben,
hebben, toen
toen de
de Heer
Mij?" In
In later
later
zijn
"Saulus, waarom
waarom vervolgt
zijn verplettering
verplettering vroeg:
vroeg: „Saulus,
vervolgt gij
gij Mij?"
Apostolaat
tijd is dit de blijde bekroning,
bekroning, de
de apotheose van zijn dierbaar Apostolaat
geworden. "Zovelen
„Zovelen immers
als gij
geworden.
immers als
gij in Christus
Christus gedoopt
gedoopt zijt,
zijt, hebt
hebt gij
gij
Christus aangetrokken ...
...Allen
Allenimmers
immers zijt
zijt gij
gij een in Christus", schrijft
hij aan zijn Galaten. In gelijke zin mocht de wankelmoedige kudde vanhijanzGlte.Igijknmochdewaligkuvn
"Want
Corinthe, Paulus
Paulus kind
kind van
van zorgen,
zorgen, de
de blijde
blijde waarheid vernemen: „Want
in één Geest zijn wij
wij allen
één lichaam,
lichaam, ....
enallen
allenzijn
zijn
allen gedoopt
gedoopt tot
tot één
.... en
wij
Gijechter
echterzijt
zijthet
hetlichaam
lichaam van
van Christus
Christus
wij in
in één
één Geest
Geest gedrenkt
gedrenkt ....
.... Gij
"God heeft
heeft Apostelen
Apostelen en
en Profeten
Profeten en
en
en ledematen
ledematen onder
elkander". „God
onder elkander".
Evangelisten
leraren, alles
alles tot
tot opbouw
opbouw van
van
Evangelisten aangesteld,
aangesteld, herders
herders en
en leraren,
Christusisis gesteld
gesteldals
alsopperste
opperstehoofd
hoofdover
overde
de
Christus' Lichaam.
Lichaam. Want
Want Christus
de voltooiing
voltooiing van
van Hem,
Hem, die
die zich
zichgeheel
geheelinin
Kerk,
lichaam is en de
Kerk, die zijn lichaam
allen voltooit", zo leert Hij de Ephesiërs,
Ephesiërs, wie
wie hij
hij zijn dierbaarste
dierbaarste ChrisChristus-geheimen
Vanuit zijn
zijn gevangenschap
gevangenschap teteRome
Romeververtus-geheimen heeft
heeft onthuld. Vanuit
hij zich
zich in
in zijn
zijn lijden
lijden voor
voordedeChristengemeente
Christengemeentevan
vanColosse,
Colosse,
heugt hij
heugt
aan het
het lijden
lijden van
van Christus in zijn
en „wa
"wa::Lereraan
zijn eigen
eigen vlees
vlees ontbreekt,
ontbreekt,vult
vult
hij
En hij
hij bezweert
bezweert hen,
hen, de
deverrezeverrezehij aan voor diens lichaam de Kerk". En
wat op
op aarde
aardeis:
is: „want
"wantgij
gij
nen met Christus, het
het hemelse
hemelse te
te zoeken,
zoeken, niet wat
zijt
gestorven en
Uw leven
leven is
is verborgen
verborgen met
met Christus
Christus in
in God;
God: als
als
zijt gestorven
en Uw
gij verschijnen
verschijnen met
met
Christus,
leven, zal
zal verschijnen,
verschijnen, dan zult
zult ook
ook gij
Christus, uw leven,
Hem in heerlijkheid".
heerlijkheid".
Dit alles is de zuivere
zuivere echo van de
de leer des
des Meesters
Meesters in
inhet
hetEvangelie
Evangelie
Joannes. Het
Het Bloed
Bloed van
van Christus
Christus isisniet
niettevergeefs
tevergeefsgestort:
gestort:overal
overal
van Joannes.
heeft het zielen
zielen bevrucht,
bevrucht, en
en het
het nieuwe
nieuwe leven
leven kiemt
kiemt en
en spruit
spruiten
enbloeit
bloeit
HetEvangelie
Evangelie
zowel
"Verstrooiing" als
land der
der belofte.
belofte. Het
zowel in
in de
de „Verstrooiing"
als in het land
wordt gepredikt
gepredikt „aan
"aan alle
alle schepselen
schepselen onder
onder de
dehemel",
hemel", en
enhij,
hij,Paulus,
Paulus,
Het
roemt
bedienaar der
der blijde
blijde boodschap
boodschap te
te zijn
zijn aangesteld.
aangesteld. Het
roemt er op, tot bedienaar
Evangelie!
Dit woord
heeft
gouden
klankininPaulus'
Paulus'mond,
mond,
Dit woord
heeft
eeneen
gouden
klank
Evangelie 1 ....
zoals er meer op zijn tong liggen,
liggen, die
die het
het hem
hem een
een weelde
weelde isis teteherhalen.
herhalen.
Het Evangelie
Evangelie immers
immers is de boodschap
boodschap der
der genade,
genade, der
dermedebegrafenis
medebegrafenis
met Christus door
door het
het Doopsel,
Doopsel, der
der mede-opstanding
mede-opstanding ook
ook met
metHem
Hemom
om
voortaan te „wandelen
"wandelen in nieuwheid
nieuwheid van leven",
leven", te
te „leven
,,leven voor
voor God
God in
in
Jesus".
ChristusChristus-Jesus".
Het was
was een
een overblijde
overblijde genieting
genieting voor
voor Jesus'
Jesus' leerlingen,
leerlingen, het
het stage
stage
gedijen,
gehele aarde
aarde gade
gade
gedijen, de altoos
altoos rijkere
rijkere groei
groei van
van Christus over de gehele
te slaan. De
De ,,volheid
"volheid der
der tijden
tijden was
was gekomen",
gekomen", het
hetogenblik
ogenblikom
om „Chris"Christus tot hoofd
hoofd van alles
alles te
te stellen,
stellen, wat er
er in
in de
de hemel
hemel en
en op
op aarde
aarde is".
is".
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„'s Avonds zegt gij: het zal mooi weer zijn, want de hemel ziet rood, en
's morgens: heden slecht weer, want somber rood is de hemel. Het
uitzicht der hemelen weet gij te beoordelen, maar kunt gij het de tekenen
der tijden niet?" zo had de Heer tot de Joden gesproken.
Nu stond het Kruis boven het mensdom geheven, als het grote, het
enige, het koninklijke teken des heils: nog gloeide de avondhemel rood
van de pas voorbije verduistering der zon en voortaan zouden de volken
moeten wandelen in de kracht van dat teken des Kruises. Dat alle, alle
mensen zouden deelhebben aan deze eenheid en nieuwheid van leven in
Jesus Christus, aan de geheimzinnige laving met de Geest van de Pinkstermorgen, opdat er een niet te stillen storm van geestesvreugde zou
losbreken over de aarde, die alle harten zou bevangen, die alle heidense
smart en droefenis, de smart zonder hoop, zou wegvagen, dit was de
vleiende droom, de teergekoesterde illusie der leerlingen. In woorden,
even energiek van overtuiging als plechtig van bewustzijn, vat de
geweldige leerling der liefde, St Joannes, in zijn eerste brief alles wat
het Vlees geworden Woord hem voor zich en anderen toevertrouwd
had, samen, aanvangend: „Wat was van den beginne, wat wij gehoord
hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd
hebben, wat onze handen hebben aangeraakt van het Woord des
Levens — want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien en
leggen getuigenis af, en wij kondigen u het eeuwig leven aan, dat was
bij de Vader en ons geopenbaard is — wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij U, opdat ook gij gemeenschap hebt met ons en
onze gemeenschap zij met de Vader en Zijn Zoon Jesus Christus: en
dit schrijven wij U, opdat Uw vreugde volkomen zij".

De abstracte Schilderkunst
door G. BEKAERT S.J.

A

LINE B. LOUCHHEIM, een kunstcriticus van „The New York
Times", heeft op een originele manier haar reeks artikelen van
1952 beëindigd met enkele beschouwingen „die de wereld van de kunst
wellicht wat klaarheid en licht kunnen brengen" 1) . Het zijn niets
anders dan suggesties voor verscheidene categorieën van personen die
op een of andere wijze met de kunstwereld in betrekking staan. Sommigen zullen ze zelfs een beetje naïef vinden. Maar in al hun onbevangenheid geven ze toch het juiste standpunt aan van waaruit men de
kunstverschijnselen moet benaderen. Dit juiste standpunt is vooral van
belang wanneer het gaat om de abstracte kunst, waaromtrent in de
recente kunstpublicaties zo'n verwarring is ontstaan. Onder meer
schrijft Aline B. Louchheim: „Ik wil proberen, zonder enig vooroordeel,
van elk werk de eigen verdienste te begrijpen en te waarderen". Maar
de laatste raad die zij geeft „f or all of us" is nog de beste: „Eerst kijken
en dan spreken, maar vooral kijken". Onder dit motto willen we thans
de abstracte kunst beschouwen in haar historische groei en in haar betekenis. Nu lijkt hier een onbevooroordeelde houding haast onmogelijk.
Men neemt als zeker aan dat er een antinomie bestaat tussen de abstracte of niet-figuratieve en de figuratieve kunst. En deze zekerheid,
hoewel niet expliciet uitgesproken, ligt aan de basis van de meeste discussies. Zowel aan de ene als aan de andere kant stelt men alles in het
werk om die zogenaamde antinomie in het leven te houden. De kunstenaars zelf zijn in heel deze kwestie wellicht nog het meest nuchter. Is
het omdat zij hun taak juister realiseren dan de critici die soms vastlopen in hun schemata? In dit opstel willen wij ons loswerken uit die
antinomie om tot de conclusie te komen dat zij slechts op een vergissing
berust 2 ) .
De abstracte kunst is geen na-oorlogs verschijnsel. Zij dateert immers
van voor de eerste wereldoorlog met de beweging van het cubisme en
met de vernieuwing gebracht door Vassily Kandinsky. Velen willen nu
het cubisme laten doorgaan als een reeds bij zijn geboorte ten dode
1) The New York Times, 28 Dec. 1952, X 9.
2) cfr. jean Cassou, La réponse à l'univers, in Les Arts Plastiques, Brussel, Maart
Mei 1952, p. 326-328.
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opgeschreven kind,
kind, dat
dat zich
zich op
op een
eenonverklaarbare
onverklaarbare wijze
wijze enkele
enkelejaren
jarenin
in
Hetcubisme
cubisme isisvolgens
volgenshen
heneen
eenonvruchtbare
onvruchtbare
leven wist te
leven
te houden.
houden. Het
poging
gebleken, die alleen
alleen als
als zodanig
zodanig zin
zin heeft.
heeft.Daartegenover
Daartegenover ka
kann
poging gebleken,
men zeggen dat
dat het
het cubisme
cubisme slechts een
een eerste
eerste stap
stap isis in
inde
derichting
richting van
van
aarzeling in zich.
zich. Verde abstracte
abstracte kunst.
kunst. Het
Het draagt
draagt als
als het ware
ware een aarzeling
VerWijlend
grens van
van het
het figuratieve
figuratieve en
enhet
hetniet-figuratieve
niet~figuratievedurft
durft het
wijlend op de grens
cubisme de laatste sprong niet wagen in het avontuur, tegengehouden.
n cubismedlatprongiwehtavonur,ged
als het werd door
door een zekere
zekere inconsequentie.
inconsequentie. Dit is
is inderdaad
inderdaad zo,
zo, wanwan~
neer
deze uitspraak
uitspraak als een
een karakteristiek
karakteristiek opvatten en
en niet
niet als
als een
een
neer we deze
moeten het
het cubisme
cubisme zien,
zien, in
in de
delijn
lijn van
van de
deevolutie,
evolutie.
beschuldiging.
beschuldiging. Wij moeten
dat de
de abstracte
abstracte kunst
kunst zal
zal voorafgaan
voorafgaan en
envoorvoor~
als een eerste
eerste moment
moment dat
bereiden
als zodanig
zodanig reeds
reeds toe
toe behoort.
behoort. Maar
Maar het
het cubisme
cubisme zo
zo
bereiden en
en er als
beschouwen
geen veroordeling
veroordeling van
van het
het cubisme
cubisme als
als had
had het
hetminder
minder
beschouwen is geen
waarde
dan de zuivere
zuivere abstracte
abstracte kunst.
kunst. Het cubisme
cubisme kan
kan als geestesgeestes~
waarde dan
stroming
niet geheel
geheel doordachte
doordachte zin
zinvertegenwoordigen,
vertegenwoordigen, maar
maar
stroming een nog niet
dit verzwakt in niets
niets zijn
zijn waarde
waarde als
als kunst.
kunst.Iedere
Iedererichting
richtingmoet
moetbeoorbeoor~
deeld
worden naar
naar de werken
werken die
die ze
ze heeft
heeft voortgebracht
voortgebracht en
en naar
naar de
de
deeld warden
adequaatheid van de vorm die deze richting belichaamt.
grenzen
belichaamt. Dat de grenzen
tussen cubisme
cubisme en abstracte
abstracte kunst
kunst niet
niet scherp
scherp af
aftetebakenen
bakenenzijn,
zijn,blijkt
blijkt
en
uit de ontwikkeling van verscheidene kunstenaars als Fernand
Fernand Leger
Léger en
Albert Gleizes.
Gleizes.
De abstracte
abstracte kunstenaars
kunstenaars van nu beroepen zich zelden
zelden op
op het
het cubiscubisme. Toch
Toch werken
werken zij,
zij. naar
naar wij menen,
menen. in dezelfde
dezelfde geest,
geest, die
die echter
echter in
in de
de
eerste
periode van
van het
het cubisme,
cubisme, waarover
waarover wij
wij nu
nu spreken,
spreken, veel
veel meer
meer
eerste periode
Decubistische
cubistische kunstenaar
kunstenaar richtte
richtte zich tegen het
het
negatief werd beleefd. De
object om
zijn geestesdiscipline te onderwerpen. De
De tegenwoortegenwoorom dit aan zijn
dige kunstenaars
kunstenaars vatten de
de zaak
zaak meer
meer direct
direct en
en positief
positief aan.
aan. Zij
Zijlaten
laten
het voorwerp
voorwerp voor
Zij komen
komen niet
niet eens
eens meer
meer tot
tot het
het voorvoorvoor wat
wat het
het is. Zij
wij zullen
zullen trachten
trachten aan
aan te
te tonen.
tonen. Veel
Veelbewuster
bewusterknopen
knopen
werp,
zoals wij
werp, zoals
deze schilders
schilders aan
bij Vassily Kandinsky,
Kandinsky, die
die ze
ze openlijk
openlijk huldigen
huldigen als
als
aan bij
hun baanbreker en voorman.
voorman.
Geboren
1866, reisde
reisde hij
hij als
als kleine
kleine jongen
jongennaar
naar Rome
Rome
Geboren te Moskou in 1866,
als, jong
jong
en Florence.
Florence. Hij
Hij studeerde
studeerde staathuishoudkunde
staathuishoudkunde en beleefde
beleefde als;
Op een
eenvan
vanzijn
zijnonderzoekingstochten
onderzoekingstochtenontdekt
ontdekthij
hij
geleerde veel succes. Op
de Russische volkskunst.
volkskunst. Dit was
was wellicht
wellicht mede
mede een
een der
der redenen
redenen waarwaarom
hij zijn
zijn wetenschappelijke
wetenschappelijke loopbaan
om naar
naar München
München tete
om hij
loopbaan opgaf
opgaf om
trekken
de Middeleeuwen,
Middeleeuwen. op
op het
het schilderen
schilderen
trekken en
en er
er zich.
zich, als
als een gezel in de
te gaan toeleggen.
toeleggen. Het
Het lag
lagechter
echterniet
nietininzijn
zijnaard
aardom
omzich
zichveel
veelonderonderHij is
wijs
welgevallen. Heel
Heelgauw
gauwneemt
neemthij
hijzelf
zelfhet
hetinitiatief.
initiatief. Hij
wijs te laten welgevallen.
medestichter
Phalanx" in 1901.
1901. Een
Een jaar
jaarlater
laterricht
richt hij
hij een
medestichter van
van "Die
„Die Phalanx"
kunstacademie
president van de
de „Phalanx".
"Phalanx". Bij
Bij verscheiverschei~
kunstacademie op
op en
en wordt president
.
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Bene bewegingen, die in de loop van deze jaren opkomen, is zijn naam
betrokken.
Merkwaardiger dan deze uiterlijke bedrijvigheid is de innerlijke ontwikkeling die Kandinsky doormaakt. Zijn stijl, als we dat zo mogen
noemen, verfijnt zich en wordt meer en meer uitsluitend op de kleurelementen opgebouwd. Hij schildert bij voorkeur landschappen. Maar
het zijn nog slechts kleursymphonieën die ons verrassen te midden der
kunstproducten van die tijd. Met wat goede wil kan men er wel het loof
van bomen in herkennen en daken van huizen, op een onmogelijke
manier in het groen verscholen. Maar bij het bekijken van een werk uit
die periode begint men gaandeweg spontaan aan te voelen dat die
bomen of dit huis toch eigenlijk voor het wezen van dat schilderij geen
betekenis hebben.
Men vertelt dan ook van Kandinsky dat hij tot de ontdekking kwam
van de mogelijkheid van de niet-figuratieve schilderkunst door het
toevallig opmerken van een onderste boven gekeerd paneel. Hij werd er
hevig door getroffen en toch had hij er niets in herkend. Deze wijze van
bekijken is nu zelfs ingeburgerd bij de officiële critiek! Wat er ook zij
van deze anecdote, de inwendige groei van zijn kunst zou Kandinsky
toch, buiten deze toevallige ervaring om, gebracht hebben tot het nietfiguratieve. Vrij vlug voltrok zich de ontwikkeling. In 1910 ontstaan de
eerste niet-figuratieve aquarellen. Met een klaar bewustzijn volgde
Kandinsky zijn evolutie naar wat hij zelf de abstracte kunst noemde 3 ) .
Maar het woord had bij hem niet de gewone zin. „Ik houd van elke
vorm", zegt hij in een wel wat romantische tekst, „die spontaan gegroeid is uit de geest, zoals ik een afkeer heb voor elke vorm waarbij
dat niet 't geval is. ik geloof dat de philosophie van de kunst, niet alleen
het zijn (lees hier: de verschijningsvorm) van de dingen, maar ook de
geest ervan met een bijzondere aandacht zal gaan bestuderen. Dan zal
de gunstige atmosfeer verwezenlijkt worden die het de mensheid mogelijk maakt de geest der dingen aan te voelen en onbewust te genieten
even goed als deze mensheid heden ten dage zin heeft voor de uitwendige verschijning ervan, wat dan ook de smaak verklaart van het publiek
voor de representatieve schilderkunst. Langs deze weg juist zal voor de
mensheid eerst de aanwezigheid van het geestelijke in de stof, daarna
de aanwezigheid van het geestelijke in het abstracte zich openbaren. En
door deze nieuw verworven kennis, die een getuigenis is van de geest,
3 ) Men mag echter niet vergeten dat Wilhelm Worringer reeds in 1906 zijn boek
schreef Abstraktion und Einf uhlung, waarin hij de mogelijkheid van de abstracte
kunst duidelijk voorzag. Dit boek verscheen in 1908 te Mi nchen, waar Kandinsky
toen verbleef, bij dezelfde uitgever die twee jaar later Ueber das Geistige in der
Kunst zou publiceren.
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het hier ten slotte alleen op aan — ontkomen wij soms niet aan deindruk dat de theoreticus de schilder in de weg stond. Bij Piet Mondriaan, die in 1914 uit Parijs naar Nederland terugkeerde, was het
ontwikkelingsproces spontaner. Ook hij publiceerde veel, maar eerder
dan vooropgezette principes, waren het aantekeningen bij zijn eigen
werk. Hij schept een nieuwe vormenwereld, die hij, voortdurend strenger, zal reduceren om tenslotte te komen tot de uiterst sobere composities, waaronder hij geen naam meer schrijft, maar ze nummert als een
opus uit een muzikaal oeuvre. Geen courben, geen arabesken, zelfs geen
diagonalen meer. Alleen zuivere monumentaliteit die zich in evenwicht
houdt op de rand van het decoratieve.
Ook Vlaanderen bleef niet onberoerd door de nieuwe kunstuiting die
zich midden in de verwarring van de ideeën een weg baande. Sommige
jongeren werden er door aangegrepen. Maar voor de meesten onder
hen bleek het slechts een mode, die zij aflegden zodra zij hun eigen
persoonlijkheid ontdekten. Alleen Victor Servranckx vond er blijkbaar
zijn authentieke uitdrukkingswijze. Het is dan ook met recht dat men
deze eenzame eindelijk erkent als een der pioniers van de abstracte
kunst. Men herinnere zich slechts dat in het jaar, waarin „De Stijl"
werd gesticht, Servranckx zijn eerste tentoonstelling hield van abstracte
schilderijen.
Na de eerste wereldoorlog kent de beweging van de abstracte schilderkunst een zekere vertraging. Het is alsof de oorlog de geesten
grondig heeft vermoeid. Men hunkert overal naar rust en veiligheid en
droomt van een alles-verzoenend humanisme. Daarin kreeg de revolutionaire abstracte kunst geen plaats. Hier en daar werkt nog een kunstenaar voor een paar trouwe vrienden die zijn werken verzamelen. In
Duitsland wordt een goed deel van de werken van vóór 1937 door de
staat in beslag genomen en vernietigd.
Ondertussen echter blijven de abstracten te Parijs tamelijk actief en
in Amerika vindt in 1936 de eerste tentoonstelling plaats van de imposante collectie Solomon R. Guggenheim. De voornaamste deelnemers
zijn R. Bauer, A. Gleizes, V. Kandinsky, F. Leger, L. Moholy-Nagy,
P. Picasso, Schwab en Feininger.
Na 1940, of juister na het einde van de laatste wereldoorlog en de
dood van de haast vergeten Kandinsky ontstaat een ware explosie van
de abstracte kunst. De baanbrekers, waarvan wij de grootste vermeld
hebben, worden erkend en in ere hersteld. In alle landen van WestEuropa en Amerika komt nu de ene tentoonstelling van abstract werk
na de andere. Van Duitsland is bekend de collectie van de zenuwarts
O. Domnick, die onlangs zowel te Amsterdam als te Brussel werd ten.
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toongesteld. Men heeft deze collectie monotoon als de regen genoemd;
honderd drie en veertig werken, waarvan de overgrote meerderheid naoorlogs, kunnen nu eenmaal moeilijk allemaal meesterwerken zijn. Toch
mogen namen als Baumeister, Fassbender, Gleizes, Hartung, Kandinsky, Malevitch zo maar niet genegeerd worden. In feite getuigt deze
verzameling niet van de eentonigheid van de abstracte werken, maar
wel van de totaal verschillende geaardheid van elk van deze kunstenaars. Men zal moeilijk het werk van Baumeister met dat van Hartung
verwarren.
Te Parijs werd de abstracte kunst onlangs min of meer officieus
veroordeeld, als inhumaan en als een vergissing op het gebied van de
schilderkunst. Dat neemt niet weg dat er ook nu nog te Parijs een groep
abstracte kunstenaars werkzaam is, waaronder een paar Nederlanders.
Naast Manessier en Bazaine, die zich beiden door hun religieus werk
onderscheidden, mogen we ook de ouderen niet vergeten als Leger en
Gleizes 7 ) , die reeds bij de eerste gezamenlijke tentoonstelling van het
cubisme onder de exposanten waren.
Van de „American Abstract Artists" dringen zich voorlopig geen
namen speciaal op, hoewel daar, meer wellicht dan elders, de abstracte
kunst veel aanhangers telt. Howard Devree karakteriseerde de abstract(
kunst van Amerika als „disciplined" en gewaagde van de invloed die
Mondriaan (t New-York 1944) op de Amerikaanse kunstenaars heeft
uitgeoefend.
Om deze rondgang in het museum van de abstracte schilderkunst te
besluiten vernoemen we nog de groep „Art Abstrait" die in 1952 in
België ontstond. De meesten van deze kunstenaars zijn nog zeer jong.
Schilders van waarde zijn zeker de twee Vlamingen jan Saverijs en
jan Burssens en de Parijzenaar Carrey 8 ) , de oudste van de groep, die
zich tot in 1945 aan de figuratieve kunst wijdde.
Deze opsomming bedoelt geenszins een klassificatie te zijn doch wil
enkel een paar namen, die ons als belangrijk voorkwamen, onderstrepen.
Wanneer wij hier spreken over abstracte kunst dan betekent dat niet
dat wij hiertoe rekenen alle panelen waarin lijnen en kleur kriskras door
elkaar worden gegoocheld. Wij hebben het over werkelijke kunst, die
wij, alleen om ze te onderscheiden van de figuratieve, abstract hebben
genoemd. Dit te stellen kan sommigen reeds gewaagd voorkomen. Door
een niet te begrijpen a-priori willen zij bewezen zien dat abstracte
7) . Juni 1953.
8) j. September 1953
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lijking van die materialiteit. Iedereen ziet echter in dat zulk een uitdrukking van de oorspronkelijke schoonheidsontroering eenvoudigweg geen
uitdrukking meer zou zijn. De lijn mag niet afbakenen; de vorm niet
imponeren; de kleur niet meer harmonieëren in haar tegengesteldheid.
De kleuren moeten in een volledige onbepaaldheid elkaar zo doordringen dat zij geen kleur meer zijn. Maar zo verliest de uitdrukking tenslotte haar werkelijkheid. De uitdrukking van een ontroering wordt pas
uitdrukking wanneer zij vorm wordt en zich dus gaat manifesteren in de
materialiteit d.w.z. wanneer zij muziek of schilderkunst gaat worden.
Zij is zelfs niets anders dan deze manifestatie in de materie. De lijn, de
vorm, de kleur zullen dus optreden in hun materialiteit. De lijn zal
bepaald aflijnen en haar spel beschrijven. De vormen zullen tegen
elkaar afgewogen worden. De kleuren, niet meer de kleur. zullen elkaar
in onderlinge wederkerigheid aanvullen en zo de geest uitdrukken. Dit
is zo in alle schilderkunst. Maar in de abstracte kunst worden deze
bestanddelen gegeven in hun grootst mogelijke zuiverheid en dus onbepaaldheid. De lijn als zuivere lijn, niet als verhalende of beschrijvende
lijn, niet als de tekenende lijn. De vorm zal zijn de zuivere vorm, die
zich als vorm imponeert, niet als een bepaald symbool noch als herinnering aan een natuurlijk voorwerp. De kleur zal zuivere kleur zijn en niet
meer de locale kleur, niet meer de weergave van licht en schaduw die de
voorwerpen aftekent.
Dit moment, dat wij het muzikale moment kunnen noemen in de
schilderkunst, komt voor in het rijpingsproces van elk kunstwerk. De
meest natuurlijke ontwikkeling geschiedt echter zo dat het kunstwerk
door dit muzikale moment, waarin de elementen van de aesthetische
schouwing zich nog niet klaar aftekenen, maar gesloten leven in een
rhythme dat alleen de aandacht heeft, heen groeit naar het object
waarin het zijn verste oorsprong vond. De aesthetische bewustwording
immers ontstaat, evenals elke bewustzijnsactiviteit, uit de ontmoeting
van de geest met de werkelijkheid die wij natuur noemen 10 ) . Deze
ervaring bestaat juist hierin dat de geest zichzelf in die natuur ontdekt
en die natuur beleeft als volledig met de geest vervuld. Het ding dat de
geest ontmoette verliest zijn weerstand en de ontmoeting verinnigt zich
tot eenheid. De rijkdom van de schoonheidservaring komt dan ook
voort uit het feit dat de geest daar voor het eerst, al is het nog in het
ding, zichzelf vindt. Geest en natuur zijn één geworden. Men hoort
niet meer, men ziet niet meer, maar men is één met het geziene of het
gehoorde. Dit moment van de overgang van het zintuigelijk waargeno10 ) Voor de verantwoording van deze stellingen verwijzen wij naar het werk vare
Dr L. Vander Kerken S.J., Religieus Gevoel en Aesthetisch Ervaren, Antwerpen 1945
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mene en het geestelijk doorziene is niet meer van het zintuig en is
evenmin door het verstand achterhaalbaar. Het is de inspiratie. Geen
statisch moment toch, maar een broze verevenwichtigingstoestand van
een dynamische beweging. Want de geest die zichzelf in de schoonheidservaring als het ware voorvoelt wil tot een expliciete beleving
komen. Hij moet als het ware dit inspiratiemoment verbreken. De inspiratie echter kan zich enigszins d.w.z. niet zonder afwijking, bestendigen
in het kunstwerk. Nu is het zeer natuurlijk dat de aesthetische emotie
zich zal concretiseren in het voorwerp waaruit zij ontstond en dat haar
bleef begeleiden in haar ontwikkeling. Daar hebben wij dan het gehele
gebied van hetgeen nu de objectieve of figuratieve kunst wordt genoemd.
Wij wezen reeds op de andere mogelijkheid. De niet-figuratieve
kunst ontspringt aan dezelfde bron en gaat naar haar voleinding langs
dezelfde weg. Alleen wil de geest, tot het uiterste toe, vasthouden aan
zijn zuivere. ongedetermineerde, geestelijke harmonie. Daarin slaagt hij
nooit. Maar de originalitit van de abstracte kunst ligt juist in dit pogen
van de geest om zijn totaal in-zijn in en doorlichten van de stof te
bestendigen in de grootst mogelijke zuiverheid. De inspiratie zal zich
fixeren door middel van het meest onbestemde en gaan naar de zuivere
elementen van de schilderkunst, hoewel zij tenslotte moet afwijken van
haar oorspronkelijke eenheid van geest en stof. De abstracte kunst wil
louter deze geestelijke verevenwichtiging en schuwt de beleving ervan
in een voorwerp. Zij is dus in zich niet geestelijker dan de figuratieve
kunst. Zij incarneert alleen een welbepaalde vorm van de geest. Tenslotte is ook de figuratieve kunst slechts kunst door de geestelijke
harmonie die zij uitdrukt.
Zo beschouwd vallen alle argumenten uiteen van degenen die de
abstracte kunst als een magische vernieuwing gaan poneren en er het
absolute van de religie in zoeken. Maar ook de bewijsvoeringen tegen
de abstracte kunst als zodanig verliezen hun kracht. Zij is kunst evenzeer als de figuratieve en in haar concrete verwerkelijking omvat zij,
zoals deze laatste, veel minderwaardigs en ook hier en daar iets echt
waardevols. Beide partijen verschansen zich in zekere reële waarden om
er andere te ontkennen.
Nu echter moeten wij nog trachten een antwoord te geven op de
vraag hoe het komt dat deze niet-figuratieve kunst tamelijk plots
opkwam en nu bij zo vele kunstenaars succes oogst. Na onze analyse
van het tot stand komen van het kunstwerk zal het niet moeilijk zijn
enkele van de oorzaken te zoeken waarom deze kunstvorm, die wij als
uitzonderlijk karakteriseerden, een algemeen verschijnsel is geworden.
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Wij hebben aangetoond hoe de abstracte kunst in zich niets onrustwekkends draagt, maar een bijzondere vorm is van de scheppende geest,
die de oorspronkelijke zuiverheid van het aesthetisch beleven zo nauw
mogelijk zoekt te omsluiten en haar in zijn diepste, geestelijke, originaliteit poogt weer te geven. Hij laat de herinnering aan het voorwerp uit
de natuur verbleken om slechts het sublieme moment van de volledige
harmonie uit te drukken. Daarin moet de geest noodzakelijk falen. Dit
gedeeltelijk falen echter maakt mede zijn uitdrukking tot schilderkunst.
De specifieke poging om de volkomen harmonie in onverminderde
zuiverheid uit te drukken maakt haar tot abstracte kunst.
Dit bewust nastreven nu van de oorspronkelijke zuiverheid van de
inspiratie duidt vooreerst op een accentverschuiving in de aandacht van
de kunstenaar. Hij wendt zich af van de materiële objecten en gaat zich
in zijn kunst expliciet keren naar de harmonie zelf. Deze benadrukt hij
door het natuurlijk en zintuiglijk gekend object terzijde te laten. Door
louter schilderkunstige bestanddelen wil hij de zuivere harmonie zo
integraal als het kan weergeven. Het eigen karakter van de abstracte
kunst ligt slechts hierin dat zij directer, wellicht ook ostentatiever, deze
a.h.w. geestelijke harmonie benadrukt. Dat de harmonische aanvulling
van natuur en geest daarin enigszins verloren ging, kan men betreuren,
hoewel wij deze terugkeer naar de geest eerder verheugend zouden
noemen. De oude synthese is door de hypertrophie van sommige elementen stukgesprongen. En het is slechts van uit de geest dat een
nieuwe synthese kan gevonden worden. Deze reflexie van de moderne
mens in zijn eigen wezen hangt samen met de algehele beschavings- en
cultuurontwikkeling van de laatste decennia. De ontwikkeling immers
van de wetenschap en de techniek op alle gebieden hebben het vertrouwde wereldbeeld van de mens ontwricht. Hij is vervreemd van de
natuur en van zichzelf en staat voor de grote opgave zichzelf, en met
zichzelf, zijn nieuwe verhouding tot de gemeenschap en tot de natuur te
vinden. Guardini heeft de geschiedenis van dit proces getekend en de
mogelijke ontwikkeling ervan gesuggereerd in Das Ende der Neuzeit
(1950). Daarin merkt Guardini op, in verband met wat wij hier zeiden
over de verhouding van de moderne mens tot de natuur: „Ongetwijfeld
was ook de natuur in haar vroegere zin „mysterieus", zelfs „op klaarlichte dag", doch haar mysterie stemde met dat van de mens overeen,
zozeer dat hij het kon aanspreken als „Moeder Natuur". Het was
bewoonbaar, ook al vond hij er niet alleen geboorte en voedsel, doch
ook droefheid en dood. Thans wordt de natuur zonder meer iets verwijderds en veroorlooft zij geen directe betrekking meer". En iets hoger:
„Het gebied van het menselijk kennen, willen en werken onttrekt zich,
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eerst in enkele gevallen, daarna steeds frequenter, tenslotte geheel aan
het bereik van zijn onmiddellijke constructie. De mens weet louterintellectueel meer dan hij zintuiglijk kan zien of zich zelfs maar kan
voorstellen, — men denke hierbij aan de ruimtelijke orde der astronomie. Hij is in staat processen te ontwerpen en uit te voeren, die hij
eenvoudig niet meer beseffen kan, — men denke hierbij aan de mogelijkheden die de moderne physica ontsloten heeft. Dientengevolge wijzigt zich zijn verhouding tot de natuur. Zij verliest haar onmiddellijkheid, wordt indirect, kan niet zonder bemiddeling van berekening en
apparatuur. Zij verliest haar aanschouwelijkheid, wordt abstract, in
formules vastgelegd. Zij verliest haar mogelijkheid van doorleven; zij
wordt zakelijk en technisch" 11) .
Wat de cultuurfilisoof tracht te verantwoorden, drukt de kunstenaar
Carrey intuïtief uit: „Over mijn schilderkunst heb ik niets te zeggen dan
dit: zoals mijn collega's tracht ik de poëzie te vinden van een tijdperk
in volle gedaanteverwisseling. Men kan zich neerbuigen voor de voorbije waarden. Wat anderen reeds verteerden kan men echter niet herkauwen" 12 ).
In dit inzicht, dunkt ons, wordt de abstracte kunst een begrijpelijk en
zinvol verschijnsel, geheel bepaald door de moderne tijdgeest. Het kan
niet louter verklaard worden door de al te subjectieve ingesteldheid van
onze kunstenaars. De abstracte kunst is niet subjectiever dan de
figuratieve, tenzij men het subjectieve hier wil verstaan als het beklemtonen van het geestelijke, waarover wij hoger spraken. Jean Bazaine
schreef naar aanleiding van zijn mozaïek te Audincourt: „Men kiest
niet zijn eigen vorm. Dat ware te gemakkelijk. En niet zonder tegenstribbelen ziet een schilder zich geleidelijk gedreven door iets dat sterker en dieper is dan zijn eigen oordeel, tot datgene wat men nu eenmaal
het niet-figuratieve noemt d.w.z. tot dit moment waar het rhythme van
zijn gewaarwording en zijn emoties openbreekt en de vormen van de
buitenwereld tranfigureert" 13 ) .
Een ander facet van diezelfde geestesgesteldheid waaruit de abstracte
kunst groeit is het teruggaan naar het oorspronkelijke en authentieke,
naar het meest wezenlijke. Dit komt tot uiting in het wezen van de
11) R. Guardini, De Gestalte der Toekomst, Utrecht-Brussel 1951, p. 47-48. Om
echter alle misverstand te voorkomen merkt Guardini tevens op: „Vanzelfsprekend
behoudt de bloem op tafel de bloeiende en geurende schoonheid, die zij tevoren bezat;
de tuin blijft nog altijd het gebied der door de mens naar zich toegetrokken oorspronkelijkheid; gebergte en zee en sterrenhemel komen de ontvankelijke mens ook nu nog
met de bevrijdende gestalten van hun macht tegemoet" p. 49.
12) De Meridiaan, Sept.-Octob. 1952, p. 86-88.
13) L'Art Sacré, Parijs, Nov.-Dec. 1951. p. 24.
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abstracte kunst door het zoeken naar de zuiverheid van de schilderkunstige middelen en door het zo direct mogelijk uitspreken van de
inspiratie. Jean Milo, de stichter van de groep „Art Abstrait", noteert
daarbij zeer juist: „Voor mij is de abstracte kunst geen nieuwe religie;
het is een middel om zich uit te drukken. Maar dit middel vereist een
absolute eerlijkheid. Er bestaan geen omwegen meer van inzicht tot
realisatie. En moeilijkheden worden niet langer meer ontweken door
zich te beroepen op de vorm van het voorgestelde onderwerp" 14) .
Wij kunnen niets meer dan deze verhoudingen even situeren. Om
het intieme verband van de abstracte kunst met de moderne mentaliteit
aan te tonen zou een grondiger analyse nodig zijn van wat we het
muzikaal moment in de kunstschepping hebben genoemd, alsmede een

ernstiger diagnose van ons cultuurbeeld. Om te besluiten willen wij er
enkel nog op wijzen dat de gestrengheid en de ernst van de abstracte
kunst, die het authentieke wil hervinden, daarom aan deze kunst geen
luguber gezicht opdringen. In de abstracte kunst is er plaats voor alle
schakeringen van de geestelijke belevenissen, van een intense vreugde
en het openbloeien tot de geslotenheid en de wanhoop; en voor alle
nuances van temperament en aanleg van degenen die men de koude
abstracten heeft genoemd en die in de zin van het cubisme de nadruk
gaan leggen op het objectieve en het haast intellectueel berekende, tot
de warme abstracten die dit objectieve laten omspelen door de „warme"
resonanties van het subjectieve gemoed. Wanneer wij de productie van
de laatste jaren in het bijzonder nagaan dan moeten we wel bekennen
dat er in vele werken een sombere geslotenheid leeft, die wellicht nauw
verbonden is met een te groot geloof in de mens. Maar daarnaast
kunnen wij dan de prachtige mysteriehymne stellen van Jean Bazaine te
Audincourt. En hij staat niet meer alleen.
14 ) Art Abstrait I, 1952, album met origineel graphisch werk uitgegeven door de
groep Art Abstrait.

De aantrekkingskracht van More
door DR OLAF HENDRIKS

H

ET steeds groeiend aantal studies over More en vooral de ruimere
verspreiding van de Utopia doen wellicht bij velen de vraag
opkomen waarom deze Engelse martelaar meer en meer de belangstelling trekt, niet alleen van de academisch gevormde maar ook van de
vooruitstrevende intellectueel.
Als antwoord op deze vraag, kan op verschillende factoren worden
gewezen. Op de eerste plaats heeft het schilderstalent van Holbein er
veel toe bijgedragen om de sympathieke figuur van More met zijn ideaal
van redelijkheid en ongekunstelde emancipatie bij ons levendig te houden. Op de voor enige jaren gehouden wintertentoonstelling van schilderstukken uit het Tudor-tijdperk in de Burlington House waren het de
werken van Holbein, welke er het leeuwenaandeel hadden. Vooral het
„Huisgezin van More" trok aller aandacht én door de afmeting van het
schilderijen én door de detailafwerking van houding en karakters.
Het eerste gezin, dat als een familie-groep poseerde, zonder opschik
en eenvoudig in de huiselijke kring, was dat van Thomas More.
De Kanselier staat in het midden, vaderlijk, vol wijsheid en humor.
Om hem heen de rest van het gezin, volgens de groei van de stamboom,
aan de ene zijde de oude generatie vertegenwoordigd door vader en aan
de andere zijde zijn zoon, en vóór hem op de grond zitten zijn dochters.
Deze hebben niet meer het traditionele breiwerk in de hand doch een
boek. Margaret Roper heeft de Oedipus van Seneca open liggen bij de
vierde acte en Elisabeth Dancey houdt ongedwongen de brieven van
Seneca onder haar arm. Het geheel geeft de indruk van een gelukkig
gezin, waarin eenheid heerst in de veelheid en vrijheid in de orde. De
kamer is gezellig, niet overdreven opgesmukt; de kleren zijn keurig,
doch niet speciaal voor deze gelegenheid aangetrokken, alles is ordelijk
gerangschikt doch niemand is boos op de aap, die op de schoot klimt.
De pantoffels der mannen bewijzen, dat het comfort de overhand heeft
gekregen op de sierlijkheid en de tabbaard van de oude man schijnt het
leven gemakkelijker te nemen nu hij weldra zal worden afgedankt.
Naderhand schildert Holbein de Tudor-portretten weer in officiële
stijl met strakke gezichten, alles bleek, zonder leven, zonder schaduw.
More, Fisher, Warham en Erasmus heeft hij voor ons in levende trekken bewaard zodat wij hen kennen. De Middeleeuwse figuren bewonderen wij, doch wij kennen ze niet; de door Holbein geschilderde man-
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landen. Toen More
kooplui Engeland
Engeland verliet
verliet en
en de
de 18de
18de Mei
MeiteteBrugge
Bruggeaankwam,
aankwam,
dense kooplui
de Nederlandse
Nederlandse Humanisten
Humanisten als
als hun
hunvriend
vriendontvangen.
ontvangen.
werd hij door de
Erasmus kwam
kwam hij
hij ook
ook in
in aanraking
aanrakingmet
metHieronymus
HieronymusBusley
Busley~
Door Erasmus
den, kanunnik en raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, met wieden,kauirshvndeGotRa Mchlen,mtwi
hij een innige
innige vriendschap
vriendschap sloot.
sloot. More
More vertoefde
vertoefde dikwijls
dikwijls in het
het huis
huis
hij
Busleyden, dat
dat een
een museum
museum was
was van
vanoude
oudemunten,
munten,schilderstukken,
schilderstukken,
van Busleyden,
en prachtige
prachtige boeken.
boeken. More
Morebewonderde
bewonderdedeze
dezerijkdom
rijkdom als
als
kunstschatten en
ook het schrijverstalent
schrijverstalent van
van zijn
zijn gastheer.
gastheer.
gesprekken van deze
deze twee
twee diplomaten,
diplomaten, ervaren
ervaren in
inde
dejurisprudenjurispruden~
De gesprekken
van zelf
zelf over
over de
de politiek
politiek en
en het
hetvolmaakte
volmaaktebestuur.
bestuur.
tie, liepen als van
Gedurende zijn
zijn af
afgezantschap
Nederlanden stak
stak More
Morezijn
zijn
Gedurende
gezantschap in
in de Nederlanden
licht op bij
bij de
de Humanisten,
Humanisten, juristen
juristen en
en handelslui,
handelslui, met
met wie
wie hij
hij moest
moest
licht
doch de
de voornaamste
voornaamste Hythlodeus
Hythlodeusvond
vondhij
hijvoorzeker
voorzekerinin
onderhandelen, doch
zozeer over
over de
de gebruiken
gebruikenen
en
Busleyden, die hem volkomen inlichtte, niet zozeer
uiterlijke bestuursvormen,
politiek, de
de economie
economie en het
het
uiterlijke
bestuursvormen, maar
maar over
over de politiek,
inwendig beleid
landen, welke
met de
de toestand
toestand in
in
inwendig
beleid van
van onze
onze landen,
welke More
More met
kon vergelijken.
vergelijken. Het
Het doorzicht,
doorzicht, de
de bekwaamheid
bekwaamheid en
en de
de onderonder~
Engeland kon
vinding van
van Busleyden
Busleyden openden
openden voor
voor More
More een
een nieuwe
nieuwe wereld.
wereld. In
In
vinding
tegenstelling met
Frankrijk. waar Hendrik
Hendrik VIII
VIII en
en Frans
FransI I
tegenstelling
met Engeland
Engeland en Frankrijk,
als
absolute monarchen
monarchen regeerden,
hier een
een regering,
regering, die
die
als absolute
regeerden, vond
vond More hier
ondersteund door
door kundige
kundige raadslieden,
raadslieden, het
het ware
ware belang
belang van
vande
devolkeren
volkeren
More bewonderde
bewonderde de
de grote
grote vrijheid
vrijheid der
der steden
steden en
en de
de bewonbewon~
behartigde. More
kunsten en
en der
dernijverheid.
nijverheid.
derenswaardige vlucht der kunsten
De Utopia verraadt
verraadt de
deinvloed
invloed van
van de
de personen,
personen, met
met wie
wie More
Morehier
hier
in contact kwam, doch het meeste
meeste die
die van
van Busleyden.
Busleyden.
Toen in
in October
October 1536
1536 de
de eerste
eerste drukproeven
drukproeven van
van de
de Utopia
Utopiabij
bij de
de
vrienden
rondgingen schreef
brief aan
aan Erasmus
Erasmus ( (Allen
vrienden rondgingen
schreef More
More een brief
Allen II11
481).
daarin zijn
zijn vreugde
vreugde uit,
het werkje
werkje aan
aan Petrus
Petrus
481) . Hij
Hij drukt
drukt daarin
uit, dat
dat het
Gillis
hij is nieuwsgierig
nieuwsgierig te weten
weten wat
wat Tunstall,
TunstalLBusleyden
Busleyden
Gillis behaagt en hij
en
Ie Sauvage
Sauvage er
er van
van denken.
denken. Als
Als zij
zij het
hetgoedkeuren
goedkeuren isisMore
More
en Johan le
tevreden, ofschoon voor hem de getuigenis van Erasmus reeds
reeds voldoenvoldoen~
de is. Want
zij zijn
zijn de
de „principes"
"principes" in
in de
de Utopia.
Utopia. Zij
Zij regeren
regeren weliswaar
weliswaar
Want zij
over
zijn vrij; en het
het isis eervoller
eervoller een
een paar
paar
over weinige
weinige burgers,
burgers, maar deze zijn
vrije
mag er
er
vrije mensen
mensen te
te besturen dan een massa slaven.
slaven. Een goede vorst mag
geenszins
slecht voor de
de anderen
anderen te
te zijn
zijn en
en goed
goedvoor
voorzich
zich
geenszins naar streven slecht
zelf.
wordt Busleyden
Busleyden door
door het
hetscherp
scherpongeveinsd
ongeveinsdoordeel
oordeel
zelf. In deze brief wordt
van
gelijk gesteld
gesteld met de Engelse
Engelse staatslieden
staatslieden en
en met
met Johan
Johan le
Ie
van More gelijk
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Sauvage, zo juist door Karel
Karel V
Vals
kanselier van
van het
hetrijk
rijkbenoemd.
benoemd.
als kanselier
draagt
In naam
naam van Thomas
Thomas More
More en
en op
op aanraden
aanraden van
van Erasmus,
Erasmus, draagt
Petrus Gillis
Gillis de
de Utopia
Utopia aan
aan Hieronymus
Hieronymus Busleyden
Busleyden op
op 1).
1 ) . Deze brief,
wanneer men hem aandachtig leest, is
is een
een getuigenis
getuigenis van
van Busleyden's
Busleyden's
bijdrage voor de Utopia,
Utopia, waarin
waarin men
men hier
hier scheen
scheen teteleven.
leven.
Busleyden
brief aan More,
More, welke
welke op
op het
heteind
eind
Busleyden zelf
zelf schreef
schreef ook
ook een
een brief
van het tweede
tweede boek
boek werd
werd geplaatst
geplaatsten
enwelke
welkevolledig
volledig het
hethoge
hogeideaal
ideaal
van Busleyden's
Busleyden's staatsmanschap
staatsmanschap uitdrukt
uitdrukt ininsprekende
sprekendeovereenkomst
overeenkomst
met de Utopia2
Utopia2 ).
).
Bovenal is
is het opmerkelijk
Bovenal
opmerkelijk dat voor de
de samenstelling
samenstelling van
van zijn
zijn boek,
boek,
geen beroep
beroep heeft
heeft gedaan
gedaan op
op de
deondervinding
ondervinding van
van zijn
zijn oudere
oudere
More geen
collega
niets van
van de
de publicatie
publicatie afwist.
afwist. Hieruit
Hieruit volgt,
volgt, dat
dat
collega Tunstall,
Tunstall, die niets
bij het
het schrijven
schrijven van
van zijn
zijn werk,
werk, alleen
alleen de
de
de schrijver
schrijver van
Utopia, bij
van de Utopia,
hulp en het
het advies
advies van
van zijn
zijn vrienden
vrienden in
in de
de Nederlanden
Nederlanden heeft
heeftingeroeingeroe~
pen. Wanneer
Morede
dewens
wensuitdrukt
uitdruktdat
datzijn
zijngeschrift
geschriftgeprezen
geprezenmoge
moge
Wanneer More
worden niet alleen
alleen door
door ongeletterden
ongeletterden maar
maar vooral
vooral door
door degenen,
degenen, die
die
hij zeker
zeker aan
aan Busleyden
Busleyden en
en
beroemd
beroemd zijn
zijn door
door hun staatsbeleid, denkt hij
zijn
Nederlandse vrienden.
vrienden.
zijn andere Nederlandse
Als More van plan was geweest alleen maar de toestand in Engeland
Engeland
inlichting nodig gehad dan
dan
te beschrijven,
beschrijven, had
had hij
hij geen
geen ander gezag en inlichting
van zijn
zijn vaderland
vaderland ver
ver
zijn
zijn eigen
eigen ondervinding.
ondervinding. Maar nu hij de grenzen van
wil
een vrij
vrij en
en redelijk
redelijk
wil overschrijden en de principes wil vastleggen van een
hij een
een ruim
ruim gebruik
gebrUik van
van de
degesprekken,
gesprekken.welke
welkehij
hij
staatsbestuur, maakt
maakt hij
heeft gevoerd gedurende
gedurende de
de drukke
drukke maanden,
maanden.welke
welkehij
hij ininonze
onzelanden
landen
de reden
reden waarom
waarom More
More na
nahet
hetverschijnen
verschijnen der
der
doorbracht.
doorbracht. Dat
Dat is de
Utopia
Erasmus vraagt zijn
zijn dank
dank over
over te
te brengen
brengen aan
aan Paludanus
Paludanus
Utopia aan Erasmus
en Petrus
Gillis, voor hetgeen
hetgeen zij
zij voor
voor de
de publicatie
publicatie van
van de
de Utopia
Utopiae^
Petrus Gillis,
persoonlijk Busleyden
Busleyden (Egi per
per episepis~
gedaan hebben,
hebben. maar hij bedankt persoonlijk
tolam Buslidio nostras gratias.
gratias. Allen
AllenII11513/)
SI3!)..
jammer genoeg
genoeg verloren
verloren gegaan.
gegaan. Doch dat
dat More
More de
de
Deze
brief is jammer
Deze brief
moeite
zijn andere
andere
moeite neemt
neemt persoonlijk
persoonlijk Busleyden
Busleyden tete antwoorden
antwoorden en niet zijn
vrienden is voor ons een
een bewijs
bewijs hoe groot
groot het
het aandeel
aandeelvan
vanBusleyden
Busleydenisis
geweest
er op
op staat
staatdoor
doorhem
hemzijn
zijnNederlandse
Nederlandsemedewermedewer~
geweest en hoe More er
kers te bedanken.
bedanken.
hij voelde ook
ook de
de dreigende
dreigende
More bewonderde
bewonderde onze
onze vrijheid,
vrijheid. maar
maar hij
dictatuur,
trillen met
met
dictatuur, die weldra ook de godsdienst zou aanvallen. Wij trillen
More
mee in onze vreugde maar
maar voelen
voelen ons
ons ook
ook met
met hem
hem beangst
beangst en
en
More mee
onze
trots.
nabij en is de Utopia
Utopia ook
ook
daarom is More ons zo nabij
1)
Busleyden. his
life and writings.
writings. —
- Brepols,
Brepols. Turnhout,
Turnhout.
Jerome de
de Busleyden,
his life
Vocht, Jerome
1) H. de Vocht.
1950.
466~468.
1950, 466-468.
2)
ibidem. 468-472.
Vocht, ibidem,
2) H. de Vocht.

Simone Weil
Simone
Christus' Kerk
op de
de drempel van Christus'
door G.
G. SCHREINER S.J
door
S.J.
.

S

IMONE WEIL
WEIL werd
werd geboren
geboren te
te Parijs
Parijs als
als tweede
tweede kind
kind van
van een
een
. Joods
doktersgezin, op 33 Februari
Februari 1909.
1909. Na
Nahaar
haarlyceum-jaren
lyceum~jaren
joods doktersgezin,
studeerde
Ecole Normale,
Normale. en
en behaalde
behaalde in
in 1931,
1931,
studeerde zij
zij philosophie
philosophie op
op de Ecole
twee~en~twintig
het diploma
diploma van
van agrégé,
agrégé. en
en daarmee
daarmee de
de
twee-en-twintig jaar
jaar oud.
oud, het
bevoegdheid.
onderwijs te geven op
op Middelbare
Middelbare scholen.
scholen. Reeds
Reeds tijdens
tijdens
bevoegdheid, onderwijs
die studietijd
studietijd en bijzonder
bijzonder bij
bij haar
haar werk als lerares
lerares op
op het
het Lyceum
Lyceum te
te
Puy bleek
bleek de
deuitzonderlijkheid
uitzonderlijkheid van
van haar
haarkarakter
karakter 1).
1).
Het meest opvallend was
was zeker
zeker haar
haar verstandelijke geaardheid. Nooit
Nooit
was zij
zij tevreden
tevreden met
met op
op gezag
gezagaanvaarde
aanvaardeleerstellingen;
leerstellingen; alles
alleswilde
wildezijzij
persoonlijk
aangebo~
persoonlijk onderzoeken.
onderzoeken. Haar opvoeding versterkte nog deze aangeboren trek van intellectueel
intellectueel individualisme.
individualisme. De
De buitengewone
buitengewonewiskundige
wiskundige
-- thans
thans professor
professor tetePrinceton
Princeton inin
begaafdheid
haar broer
broer André —
begaafdheid van haar
Amerika-gafgaf
haar,
haar.hoewel
hoewelook
ookzijzijininfeite
feitegrote
grotetalenten
talentenbezat,
bezat. een
een
Amerika
diep bewustzijn van haar
haar intellectuele
intellectuele minderwaardigheid.
minderwaardigheid. Zijn
Zijnuiterlijk
uiterlijk
succes wekte haar
haar afgunst
afgunst niet,
niet. maar
maar zij
zij meende
meende uitgesloten
uitgesloten tetezijn
zijnvan
van
"dat
verheven rijk
rijk waar
de waarachtig
waarachtig groten
groten toegang
toegang hebben,
hebben,
„dat verheven
waar alleen de
en dat de
de woonplaats
woonplaats isis van
vande
dewaarheid".
waarheid".
Sedert haar vijftiende
vijftiende jaar
jaar begon
begon zij echter
zien. dat
dat het
het niet
niet
echter in
in te zien,
hoofdzakelijk
zijn. die
die iemand
iemand de
de toegang
toegang tot
tot
hoofdzakelijk de
de intellectuele
intellectuele talenten zijn,
de waarheid
waarheid openen.
openen.
Parallel met die onverzadelijke
onverzadelijke drang naar
naar waarheid
waarheid toonde
toonde zich
zichinin
Simone
eenbijna
bijna fanatieke
fanatieke wilskracht.
wilskracht. De
Dezelfbeheersing
zelfbeheersingdie
diezij
zij
Simone Weil
Weil een
opbracht
.. amor fati",
fati". die
die zij
zij in
in haar
haar denden~
opbracht benaderde
benaderde vaak de Stoïcijnse „amor
ken
bewonderde. Consequent
Consequent was zij
zij tot
tot het
hetuiterste:
uiterste: alles
alles durfde
durfde
ken zo bewonderde.
zij
eerste plaats
plaats van
van zichzelf.
zichzelf. Haar
Haarmeest
meestop
opde
devoorgrond
voorgrond
zij eisen.
eisen, op de eerste
zij
tredende eigenschappen waren
waren uitgesproken
uitgesproken mannelijk.
mannelijk. Nooit
Nooit heeft
heeftzij
trouwens haar
haar vrouw-zijn
vrouw~zijn als een
een positieve
positieve waarde
waardebeschouwd.
beschouwd. Daar
Daarzij
zij
1)
Tot nu
nu toe
toe zijn de volgende werken
werken van Simone
Simone Weil verschenen:
1 ) Tot
La pesanteur
pesanteur et la Grace,
Gráce. Paris
Paris 1947,
1947. 1948
194822 :;
Attente de Dieu,
Dieu. Paris
Paris 1950
1950 (aangeduid met
AD):;
met AD)
Intuitions préchrétiennes.
1951 (IP)
(lP):;
préchrétiennes, Paris
Paris 1951
La connaissance surnaturelle,
surnaturelle. Paris
(CS):;
Paris 1950 (CS)
L'Enracinement.
1950:
L'Enracinement, Paris 1950;
Lettre
religieux. Paris 1951
1951 (LR)
(LR):;
un religieux,
Lettre à un
La condition ouvrière,
ouvrière. Paris
Paris (CO)
(CO):;
Cahiers.
I. Paris 1951;
1951: tome II,
11. Paris
Paris 1953.
1953.
tome I,
Cahiers, tome
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niets kon aanvaarden
aanvaarden zonder
ervan te begrijpen,
begrijpen, voelde zij
zij een
een
zonder de zin ervan
hartgrondige afkeer van alle
alle formalisme,
formalisme, alle
alle ijdele
ijdele conventies.
conventies.
,,Le malheur des autres"
"Le
autres"

De gespannenheid,
gespannenheid, waarmee
waarmee Simone
Simone Weil leefde,
leefde. bezorgde
bezorgdehaar
haar
reeds voor haar twintigste
twintigste jaar
jaar voortdurend terugkerende aanvallen van
van
crises, die haar op de
zware hoofdpijn. Daarbij
Daarbij kwamen innerlijke
innerlijke crises.
de rand
rand
der
wanhoop brachten.
brachten. Het besef
besef van
van „le
•.Iemalheur",
malheur", de
deverlammende
verlammende
der wanhoop
ellende, die
die veel
veel dieper
dieper grijpt
grijpt dan
dande
delouter
louterlichamelijke
lichamelijke„souffrance",
"souffrance",
stond van
van j jongsafaan
diep in haar
haar ziel
ziel gegrift.
gegrift. Maar
Maar altijd
altijd was
was het
het
ongsaf aan diep
meer
der anderen,
anderen, dat
dat haar
haar folterde,
folterde, dan
dan de
deeigen
eigenmoeilijkhemoeilijkhe~
meer het
het leed der
den. Voor
Voor haar
haar scheen
scheen het
het spreekwoord
spreekwoord niet
niet te
tegelden,
gelden.dat
datkiespijn
kiespijninin
China. Het
Het solidariteitssolidariteits~
je eigen mond erger is dan een hongersnood in China.
besef,
we zo
zosterk
sterkvinden
vinden bij
bij Charles
Charles Péguy
Péguy en
enininverschillende
verschillende
besef, dat we
romans
Graham Greene,
voor de
de geestelijke
geestelijke weg
weg van
vanSimone
Simone
romans van
van Graham
Greene, is
is voor
Weil
hetuitgangspunt
uitgangspunt geworden.
geworden.
Weil het
Ben ik gerechtigd het geluk
geluk te
te grijpen,
grijpen, als zoveel
zoveel anderen
anderen het
het missen?
missen?
Heeft het
het dan
dan voor
voor mij
mij nog
nog waarde?
waarde? Uit
Uit „compassion",
"compassion", een
een medelijden,
medelijden.
dat men niet mag vereenzelvigen met sentimentaliteit, kiest Simonedatmenigvrzlenmtsia,keSmon
Weil
dezijde
zijdeder
derongelukkigen,
ongelukkigen. der
der rechtelozen
rechtelozen en
en verschopten.
verschopten. Zolang
Zolang
Weil de
zij
hun lot niet
niet kan
kan verbeteren,
verbeteren. wil
zij het
het in
in ieder
ieder geval
geval zo
zovolledig
volledig
zij hun
wil zij
mogelijk
Enige voorbeelden:
voorbeelden: als
als jong meisje
meisje weigerde
weigerdeSimone
Simone---..mogelijk delen. Enige
kou~
tot ontsteltenis van haar
haar welgestelde familie
familie —
..- zelfs
zelfs in
in de
dewinter
winterkousen te dragen,
dragen, omdat
omdat de
de kinderen
kinderen van de
de armen
armen die
die ook
ook niet
niet hadden.
hadden.
"Hoe kun
kun je
je
Een
medestudent heeft
woord van
van haar
haar bewaard:
bewaard: „Hoe
Een medestudent
heeft een woord
lachen. terwijl er in China kinderen zijn die lijden?" Als lerares te Puylachen,trwijCakndezijl?"AseratPuy
verklaarde zij
onder~
zij zich solidair met
met stakers.
stakers, stortte haar salaris in het ondersteuningsfonds
en deelde
deeldemee
meein
inde
degemeenschappelijke
gemeenschappelijkearmoede.
armoede. In
Ineen
een
steuningsfonds en
kroeg zag men
men haar
haar met
met de
de arbeiders
arbeiders biljart
biljart spelen.
spelen. Critiek
Critiek van
vancollega's
collega's
en superieuren
superieuren liet haar
haar koud.
koud.
Deze vorm
vorm van solidariteit
solidariteit met
met de ongelukkigen
ongelukkigen was haar
haar nog
nog niet
niet
zij haar
haar school
school en
en ging
ging als
alsarbeidster
arbeidster werken.
werken.
genoeg. In
In 1934
1934 verliet
verliet zij
mogelijk: zij
zij huurde een kamer
kamer in
in een
een volksbuurt
volksbuurt
Zij deed het zo totaal mogelijk:
en leefde
leefde uitsluitend
uitsluitend van
van haar
haar mager
mager loon,
loon. volledig
volledig verzinkend
verzinkend in
in de
de
ellendigste toestanden,
toestanden. die
die zij
zij maar
maar vinden
vinden kon.
kon.
een jaar
jaar schroeven
schroeven aandraaien
aandraaien aan
lopende band,
band. o.a. in de
de
Na een
aan de lopende
was totaal
totaal
autofabrieken van
van Renault,
Renault, moest
moest zij
zij dit
dit werk
werk opgeven. Zij was
autofabrieken
uitgeput.
arbeider, die
tijd gekend had,
had, zei
zei later,
later. toen
toen
uitgeput. Een arbeider,
die haar
haar in
in die tijd
hij
vernam: "Zij
niet blijven
blijven leven,
leven. ze was te
te geleerd
geleerd en
en
hij haar
haar dood vernam:
„Zij kon niet
at te weinig".
weinig".
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De ontmoeting
ontmoeting met
met Christus
Christus
De
ervaringen van
van het
het fabrieksleven
fabrieksleven in
in de
de jonge
jonge vrouw
De indruk, die de ervaringen
achterlieten,
„Toen ik in
in de
de fabriek
fabriek was,
was, in
in de
deogen
ogen
achterlieten, is
is onbeschrijfelijk.
onbeschrijfelijk. "Toen
en in
in mijn
mijn eigen
eigen ogen
ogen verloren
verloren in
in de
denaamloze
naamloze massa,
massa, isis de
de
van allen en
ellende der anderen binnengedrongen
binnengedrongen in mijn
mijn vlees
vlees en mijn
mijn ziel"
ziel" (AD
(AD
ellende
Welke goedheid
goedheid kan
kan het
hetzijn
zijnnog
nogbezitten
bezittenvoor
vooriemand,
iemand,die
diezich
zich
75). Welke
gedoemd weet,
altijd het „slavenmerk"
"slavenmerk" van deze
deze „malheur"
"malheur" te
te
gedoemd
weet, voor
voor altijd
De ontmoeting
ontmoeting met
met Christus
Christus isis het,
het, die
die—
,.- langzaam
langzaamvoorbereid,
voorbereid,
dragen? De
maar toch
toch totaal
totaal onverwacht
onverwacht —
,.- haar
haar van
vande
dewanhoop
wanhoopzal
zal redden.
redden.
maar
Zoals zij later reflecteert: "Alleen de liefde tot God kan een ziel inZoalszijterfc:„AlndietoGkanzli
staat stellen
stellen zo
zo glashelder,
glashelder, zo
zokoelbloedig
koelbloedig de
degruwel
gruwelvan
vande
demenselijke
menselijke
staat
ellende onder
zien, zonder
zonder de
de tederheid
tederheid en
ensereniteit
sereniteit teteververellende
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In 1940, na de capitulatie van Frankrijk, werd Simone Weil als
Joodse uit haar onderwijsfunctie ontzet. Zij vestigde zich te Marseille,
en kwam daar in contact met de studentenaalmoezenier Pater J. M.
Perrin O.P. Hij was de eerste en enige priester, die zij in haar leven
leerde kennen, en hij werd voor haar een dierbare vriend, aan wie zij in
gesprekken en later in brieven haar gedachten openbaarde.
Daar zij graag opnieuw als arbeidster wilde gaan werken, bracht
Pater Perrin haar in contact met Gustave Thibon, de wijnboer-philosoof. Bij hem werkte Simone gedurende de zomer van 1941, maar na
enige tijd zocht zij een andere werkgever, omdat Thibon haar te goed
behandelde.
Omdat zij zelf verzekerde op de drempel van de Kerk te staan,
spoorde Pater Perrin haar aan, zich op het doopsel voor te bereiden.
Moest zij niet herboren worden uit water en Geest, om Christus volledig te kunnen vinden? Voorlopig kon zij er niet toe besluiten.
Intussen was het mystieke contact met Christus vernieuwd en verinnigd. Bij het dagelijks bidden van het Onze Vader, dat zij samen met
Thibon in het Grieks had bestudeerd, ervoer zij keer op keer Jesus'
tegenwoordigheid.
In Mei 1942 vertrok Simone naar Amerika. Na lang aarzelen had zij
zich door haar familie laten overhalen. In een uitvoerige afscheidsbrief
maakte zij Pater Perrin nog eenmaal deelgenoot van haar diepste gedachten. Voor het Katholiek geloof, vooral in zijn ethische aspecten,
verklaarde zij zich totaal gewonnen, maar tegen een opname in de Kerk
bleef zij nog onoverkomelijke bezwaren voelen.
In Amerika zette Simone zich geheel in voor het welzijn van haar
vaderland. Al spoedig voelde zij zich te ver van Frankrijk verwijderd,
en ging in Engeland wonen. Uit solidariteit met haar landgenoten wilde
zij niets méér eten, dan de arme mensen in Frankrijk op hun bonkaart
konden krijgen. Dat haar „compassion" zich niet alleen op de grote
massa als geheel richtte, maar minstens evenzeer op elke persoon die zij
ontmoette, blijkt wel uit de vele uren, die zij besteedde, om aan het
achterlijke kind van haar hospita verhaaltjes te vertellen. Maar de
geweldige inspanning en de ondervoeding sloopten haar krachten.
Tuberculose was het gevolg, en op 24 Augustus 1943 stierf zij in een
sanatorium in Yorkshire, 34 jaar oud.
De buitengewone eigenschappen van Simone Weil hadden tijdens
haar leven niet in brede kringen de aandacht getrokken. Zij had ook
geen werken gepubliceerd. Maar in 1947 gaf Gustave Thibon een
bloemlezing uit van haar aantekeningen en opstellen, onder de titel:
Pesanteur et la Grace. Hierdoor werd Simone Weil in één slag be-
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roemd. Tallozen voelden zich aangetrokken door haar non-conformisme
en haar persoonlijk overtuigde Christelijke belijdenis. Thibon had wel
juist die stukken uitgekozen, waarin de philosophe zich op ondubbelzinnig Katholieke wijze uitdrukte.
Het opzien, door Pesanteur et la Grace verwekt, werd voor anderen,
die ook geschriften van Simone Weil in bezit hadden, aanleiding deze
eveneens te publiceren. Zo gaf Pater Perrin in 1950, zij het na lang
aarzelen, onder de titel Attente de Dieu de brieven en opstellen uit, die
hij van haar ontvangen had. In zijn inleiding stelde hij Simone ongeveer
als een catechumene voor (p. 25) . Een maand later verschenen de
aantekeningen van Simone Weil, die door haar gemaakt waren in
Amerika en Engeland, getiteld La connaissance surnaturelle. Daarin
scheen zij weer veel verder af te staan van de Kerk, ja zelfs van de
orthodoxe leer. In vele passages vertoont zich een neiging tot gnostisch
modernisme.
Nu mag men zeker niet alles, wat op naam van Simone Weil is gepubliceerd, als een juiste weergave van haar ideeën beschouwen. Pater
Perrin merkt dit reeds op ten aanzien van Attente de Dieu: „Men zou,
dunkt mij, de zaak verdraaien, als men in haar geschriften een volledig
systeem of zelfs maar een voltooide gedachte zou zoeken" (AD 38) .
Nog veel meer geldt dit van La connaissance surnaturelle, dat een integrale publicatie is van haastig gemaakte, vaak met potlood neergekrabbelde aantekeningen. Simone Weil dacht als het ware schriftelijk: alles
wat in haar geest opkwam, schreef zij op, ook al had het nog niet haar
volledige instemming.
Alles tezamen blijft, wanneer wij dit geestelijk itinerarium overzien,
een groot probleem bestaan: hoe kon een persoon, die het Katholiek
geloof geheel aanvaardde, die Christus op zo'n intieme wijze had leren
kennen, tóch weigeren Zijn Kerk binnen te treden? Op zoek naar de
verklaring van dit merkwaardige feit zullen wij nog dieper in de persoonlijkheid van Simone Weil moeten binnengaan.

Petra Scandali
De vraag naar de achtergrond van Simone Weil's afwijzende hou-ding tegenover de Kerk, is zeker niet gemakkelijk te beantwoorden. We
stoten hier op zeer complexe gegevens, waarin vele, soms disparate
factoren meespelen, zodat het moeilijk is het essentiële, de grondidee te
onderscheiden. Is het trouwens a priori wel zeker, dat zulk een centrale
idee moet bestaan? De veelzijdigheid van de persoon maakt het ons
moeilijk in de geesteswetenschappen een ware objectiviteit te bereiken.
3
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Wij zijn licht geneigd, de zaak te simplificeren, door enige in het oog
springende motieven aan te wijzen, in samenhang te brengen, en dan te
menen, dat alles verklaard is. Alsof het innerlijk van een mens altijd
een streng logisch doordachte eenheid is. Integendeel, vaak leven in ons
tegenstrijdige tendenzen. „Wie van ons is één? In ons leeft de contradictie, hoe zeer het ons ook tegenstaat, dit toe te geven" (R. Jolivet).
In feite is het niet mogelijk, Simone Weil's houding geheel terug te
brengen tot één fundamentele visie. Wij zullen dus proberen ons in te
leven in haar gedachtenwereld, en deze zo genuanceerd en adaequaat
mogelijk weer te geven. Wij moeten tenslotte verzaken aan het verlangen, dit alles tot een logisch sluitend geheel af te ronden.

De souvereiniteit van het verstand
Een van de dierbaarste begrippen van Simone Weil was „probité
intellectuelle". Daaronder verstond zij een totale onpartijdigheid van
het persoonlijke verstand ten opzichte van alle ideeën of leerstellingen
zonder uitzondering. Elk vooroordeel moet geëlimineerd worden; zelfs
de meest absurde denkbeelden hebben er recht op, onderzocht te worden. Daarom maakte Simone Weil het zich tot een gewoonte, steeds
weer alles op losse schroeven te zetten, wat zij te voren had aanvaard.
Volgens haar was het verstand absoluut onafhankelijk: „Het verstand
.... eist een totale vrijheid, impliceert het recht alles te ontkennen"
(AD 84) . Want: „God heeft aan ieder denkend wezen voldoende licht
gegeven om de waarheid te controleren van elke gedachte" ( CS 79) .
Het idee van een schuldige dwaling is haar dan ook geheel vreemd.
Door alle waarheid aan de absolute controle van het verstand te onderwerpen, getuigt Simone wel van heel andere opvattingen dan Pascal,
met wie zij soms wordt vergeleken.
In de zorg voor haar „probité intellectuelle" ging Simone Weil zo
ver, dat zij na haar eerste contact met Christus maanden lang niet
wilde bidden, uit angst, dat de suggestieve kracht van het gebed haar
oordeel zou beïnvloeden. Ook haar eigen vriendschap met Pater Perrin
wantrouwde zij om dezelfde reden.
Deze overdreven twijfelzucht maakte het haar zeer moeilijk iets te
aanvaarden, dat boven het menselijk begrip uitging. In dergelijke gevallen meende zij dan ook niet te mogen affirmeren of handelen, tenzij
God door een buitengewone impuls aanvulde, wat aan de helderheid
van het inzicht ontbrak. Vandaar de „attente", het passief wachten op
de Goddelijke „contrainte". Zoeken of zelfs maar vragen stellen is
eigenlijk verkeerd, het leidt tot partijdigheid. „Je moet niets méér doen,
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dan datgene, waartoe je onweerstaanbaar gedrongen wordt" (AD 50) .
God heeft ook het liefst, dat wij, alvorens te geloven wat niet evident
voor ons is, op Zijn „contrainte" wachten. „Je kunt nooit te veel weerstand bieden aan God, als je het doet uit zorg voor de waarheid"
(AD 77) .
Welnu, de waarheden van het Christendom zijn voor Simone aanvaardbaar geworden door haar mystiek contact met Christus, maar
omtrent haar opname in de Kerk meent zij zulk een zekerheid te missen.
„Nooit, zelfs niet één keer heb ik de ervaring gehad, dat God mij wil in
de Kerk .... Zolang God mij niet de zekerheid geeft, dat Hij mij het
tegenovergestelde beveelt, acht ik mij verplicht, buiten de Kerk te blijven" (AD 81-82).
Pater Perrin getuigt over Simone's hyper-intellectualisme: „Zij aanvaardde niets voordat zij het zelf had nagegaan" (AD 16) . De vraag
mag zeker gesteld worden, of wij hier niet een zwakke zijde ontdekken:
een intellectuele hoogmoed, die niet tevreden is met het beperkte licht,
dat God geeft. Ook Pater Perrin voelt de moeilijkheid aan: „Hoogmoed, zullen sommigen zeggen. Loyaliteit en eerlijkheid, volgens anderen. God alleen oordeelt" (ibidem).
De haat tegen het collectieve
Waarheid is voor Simone Weil op de eerste plaats een persoonlijke
aangelegenheid. Men kan kennis nemen van de Evangeliën en luisteren naar wat anderen leren, maar de eigenlijke boodschap van Christus
wordt vernomen in de stilte van het hart. Die persoonlijke kennis der
waarheid is niet voor alle mensen gelijk; daarin bestaat een grote mate
van relativiteit, die men moet respecteren. Niemand heeft het recht zijn
eigen waarheid aan een ander op te dringen. Soms speelt door deze
overweging nog een aesthetische tendenz: „Een mooie Gregoriaanse
melodie getuigt evenveel als de dood van een martelaar"' ( AD 30) .
De persoonlijke waarheid wordt vernietigd, als men haar wil uitdrukken in algemeen geldende formules. De collectiviteit der grote massa
betekent de dood der persoonlijkheid. De Kerk, die een universeel
magisterium wil uitoefenen, is daardoor in Simone's ogen gecompromitteerd. Het onvoorwaardelijk aannemen van dogma's op het gezag
der Kerk heeft niets te maken met geloof, zegt zij, het is „idolatrie
sociale" (CS 82) . Wie zal durven veronderstellen, dat een menigte
mensen, in meerderheid onvolmaakt, in staat zouden zijn de waarheid
te formuleren, die God schenkt in het diepste innerlijk van de persoon?
(cfr CS 82) .
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In de Kerk ziet Simone Weil niet de instelling van Christus, geleid
door zijn Geest, maar een puur menselijk orgaan. Zeker acht zij het
bestaan van de Kerk noodzakelijk, maar haar taak is slechts wegbereidster te zijn, te verkondigen, dat er een God is, die de mensen iets persoonlijks te zeggen heeft. Wat zij verwijt aan de Kerk is juist, dat zij
bezweken is voor de bekoring, die Christus heeft afgewezen: „Ik zal LI
alle rijken van deze aarde geven ...." ( CS 261) . De Kerk moest geestelijke eenheid zijn, zij is autoriteit geworden.
Het woord van Christus: „Waar twee of drie tezamen zijn, ben ik in
hun midden", geldt alleen voor de persoonlijke eenheid der vriendschap,
zo verklaart Simone al in Attente de Dieu (p. 86) . In La Connaissance
surnaturelle gaat zij verder: als er vier vergaderd zijn, is dan misschien
de duivel in hun midden? Maar hoe moet het dan zijn op de Concilies?
(cfr CS 273) . Elders zegt zij openlijk, dat de Kerk als sociale instelling
een werk van de duivel is (cfr AD 60; CS 272). Van de ware aard van
Jesus' Bruid heeft Simone Weil zeer weinig begrepen.

Solidair met de buitengeslotenen
De Kerk is krachtens haar wezen universeel. Zij zet de lijn voort van
de Incarnatie: in alle volkeren en culturen wil zij haar bestaan vinden.
De wereldwijdheid van de Kerk heeft Simone Weil zeker aangetrokken. Met overtuiging beaamt zij: „Het Christendom moet zonder uitzondering alle roepingen in zich bevatten, omdat het katholiek is" ( AD
82) . De Kerk, „ce réceptacle universel" (AD 84) is draagster van de
boodschap van Christus, die bestemd is voor allen. Het moet haar dus
wel aanstoot geven, dat de Kerk in feite slechts zo'n klein gedeelte van
de mensheid bereikt. Zij kan het niet verwerken, dat al die anderen het
Christendom missen, en dat brengt haar ertoe, bij alle heidenen ^-vooral Hindoes en Grieken — Christelijke elementen, „intuitions préchrétiennes" te zoeken. „Alles wat waar is, is Christelijk" ( CS 24) .
Die uitspraak doet denken aan soortgelijke woorden van Justinus. Maar
deze stelregel eist voorzichtigheid, om geen aanleiding te worden tot
gelijkschakeling en syncretisme. Simone Weil verloor die voorzichtigheid soms te zeer uit het oog; zo kwam zij tot beweringen als: „Iedere
godsdienst is een oorspronkelijke combinatie van expliciete en impliciete
waarheden". „Wat expliciet is bij de ene, is impliciet bij de andere"
(AD 185) . Het lijkt haar ook niet onwaarschijnlijk, dat de Egyptische
Osiris en de Indische Krischna vroegere incarnaties van het Woord
zouden zijn (cfr LR 18) .
Het verlangen om geliefde Stoïcijnse begrippen geheel onveranderd
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in het Christendom terug te vinden, verleidt haar ook tot historische
onjuistheden: St. jan zou bijvoorbeeld zijn logosleer aan de Stoa ontleend hebben (cfr IP 149; LR 27) . De „probité intellectuelle" schijnt
Simone Weil op het punt van geschiedkundige critiek in de steek gelaten te hebben. De verleidelijke theses van Harnack en Reitzenstein, die
het Christendom afhankelijk wilden maken van het Hellenisme, zijn
door de wetenschap reeds lang weerlegd.
Door haar groot verlangen naar het heil van allen in heden en verleden, meent Simone bijna overal, niet alleen impliciet, maar zelfs expli
ciet, het specifiek Christelijke terug te vinden. En wanneer dit onmogelijk is, eist zij toch, dat de Kerk wijd genoeg open zal staan, om allen te
omvatten, ondanks verschil van dogmatisch inzicht. Rechtens behoort
ieder tot de Kerk, want katholiciteit zegt niet de eenheid van een collectieve leer, maar respect voor elke persoonlijke religieuze ervaring. De
afkeer van uniforme doctrine vormt dus allerminst een tegenstelling
met de eis van universaliteit.
Hier begint het laatste en grootste scandalum: de Kerk geeft blijk
van een andere opvatting. Zij eist aanvaarding van haar geloofsformules, zij slingert de banvloek naar allen, die anders denken, en weigert
hun het Brood des Levens. Het woord „anathema sit '' , of liever het
gebruik ervan door de Kerk, vormt de grootste ergernis van Simone
Weil (AD 84 ) . Zij voelt het als een misdaad van de Kerk, die katholiek moet zijn, maar haar roeping verloochent. Dat houdt haar staande
„op de drempel tussen het Christendom en alles wat daar buiten is"
(AD 83) . Want hoezeer zij zich ook persoonlijk tot de Kerk voelt aangetrokken, zij wil tenslotte solidair blijven met de ongelukkigen, die
buiten staan en door de Kerk worden uitgesloten. Zoveel dingen zijn
buiten de Kerk, zoveel dingen, die ik bemin, en die ik niet wil verlaten;
zoveel, dat door God wordt bemind, anders zou het niet bestaan (cfr
AD 82) . Een solidariteit, die overspannen is in haar concrete vorm,
maar waar toch een kern in ligt van echte liefde, houdt haar aan de
zijde van „de onmetelijke, ongelukkige massa der ongelovigen" (AD
52
De universaliteit van Simone's liefde wordt ontsierd door een vreemde inconsequentie: zij sluit haar eigen ras van haar medelijden uit. Deze
jodin is vol anti-semietisme. De christelijke beschaving dankt volgens
haar niets aan Israël. Heel de inhoud van Christus' boodschap bestond al voor Zijn komst bij alle volkeren, behalve bij de joden (cfr
LR 15-17) . Haar haat tegen het jodendom wordt een nieuwe reden,
waarom zij de Kerk afwijst. joden en Romeinen samen kruisigden
Christus; maar een nog groter kwaad berokkenden zij Hem, door van
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het Christendom de officiële godsdienst te maken van een imperium
met het Oude Testament als heilig boek (CS 270) . De eenheid van
Oud en Nieuw Verbond — verworpen door de gnostici is wezenlijk
voor het Christendom. Moeller meent daarom, dat de verwerping van
het Oude Testament aan Simone's denken het Christelijk karakter
ontneemt, en hij ziet in haar anti-semietisme de wortel van haar antikerkelij kheid.
Zo is Simone Weil blijven staan op de drempel der Katholieke Kerk.
Eens vergeleek zij zichzelf met de klok, die de mensen naar de kerk
roept, maar zelf niet binnengaat (AD 45) . Haar opgang naar God
werd niet voltooid, omdat haar kennis van de Kerk op zoveel punten
oppervlakkig bleef. De „probité intellectuelle" heeft bij haar misschien
meer vooroordelen geschapen dan weggenomen. Is het niet betreurenswaardig, dat zij Christus niet heeft kunnen herkennen in Zijn Bruid, en
dat zij geen juistere weg heeft gevonden om haar „compassion" met de
buitenstaanders te beleven? Wij missen in haar de gaafheid van Edith
Stein, met wie zij toch in zoveel opzichten overeenkomt. Om hen die het
verst van Christus afstaan te helpen, moeten wij trachten, zelf zo dicht
mogelijk tot Hem te naderen.
Maar al trad Simone de Kerk niet zichtbaar binnen, haar Godsverlangen was zeker oprecht. „Het gevoel, voor Christus een onvruchtbare
vijgeboom te zijn, verscheurt mijn hart .... Het is heel goed mogelijk,
dat ik eens de onweerstaanbare aansporing zal ervaren, het doopsel te
vragen, en dan zal ik mij haasten dit te doen. Want de voortgang der
genade in de harten is verborgen en stil" (AD 54) . Zij hoopte vurig,
dat als het ontvangen van het doopsel tot haar roeping behoorde, God
haar die genade zou geven.
Hier moeten wij Simone alleen laten met haar God. De beslissing van
haar leven ontsnapt ons. Wij weten slechts dit: als zij gered is, als zij
zich heeft laten redden, is — paradoxaal — toch de Kerk het instrument van deze genade geweest. Want: extra Ecclesiam nulla salus, of
positief: alle heil komt tot ons mensen door de Kerk van Christus.
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gen, waarvan zij zelf heel goed weten, dat er niets van te bewijzen is.
Maar zij bedoelen dan ook geen eigenlijke beschuldiging; alles wat zij
zoeken is een voorwendsel, dat door de beklaagde in eerste instantie
niet kan verworpen worden, maar waaraan hun woordenboek een
andere betekenis geeft. Zij stellen daarom alvorens iemand te arresteren
een minutieus onderzoek in naar al zijn antecedenten; heel zijn leven
wordt uitgeplozen en uitgekamd. Niets blijft er verborgen: de onschul
digste gezegden en grappen op de regering worden opgetekend, zijn
brieven worden geopend en gefotografeerd voordat zij worden doorgezonden, al zijn daden worden zorgvuldig gecontroleerd, zonder dat
het slachtoffer er zich van bewust is. Zulk een onderzoek kan weken,
maanden en jaren duren, maar wanneer het afgesloten wordt is het
vonnis reeds geveld.
Zo gebeurde het o.a. in Rusland, dat de politie bij een huiszoeking in
de tuin van het slachtoffer dollars verborg. De volgende dag, nadat zij
zorgvuldig het gehele tuintje van enkele vierkante meters, een meter
diep had omgespit, bracht zij met zichtbaar genoegen het bezwarend
materiaal aan het licht. In China werd een missionaris veroordeeld
omdat men bij een huiszoeking een onderdeel van een windbuks vond,
die bij het oprukken van de communisten was vernietigd en in de rivier
geworpen. Niets ontsnapt aan de aandacht van de communisten, ieder
woord, iedere daad kan een motief zijn voor een veroordeling. En het
helpt niet hen te wijzen op de willekeur van hun optreden en van hun
interpretatie van woorden en daden, want hun begrip over goed en
kwaad verschilt van onze opvatting.
Het eerste waarvan zij hun slachtoffer na zijn arrestatie willen overtuigen is, dat zij alles weten, dat niets hun onbekend is en dat de beklaagde hun verantwoording moet afleggen over al zijn doen en laten,
ja zelfs over zijn intiemste gedachten. Zij willen daarbij de indruk
wekken, dat hun wetgeving de enige rechtvaardige is en dat alle woorden en daden van het slachtoffer tot in het verste verleden eraan onderworpen zijn. En dit is wel het meest cynische van het geval, de communistische wetten gelden niet alleen voor de tegenwoordige tijd en voor
de toekomst, maar evenzeer voor het verleden. Een congregatie van
Zusters, die voor de revolutie of zelfs voor de eerste wereldoorlog geld
uit den vreemde ontvangen heeft voor haar weeskinderen, kan er nu
van beschuldigd worden dit geld gebruikt te hebben tegen het welzijn
van het volk. Wanneer men dit eenmaal heeft meegemaakt weet men,
dat de communistische wetgeving niet bestemd is om onderhouden te
worden, doch slechts om tegenstanders uit de weg te ruimen.
Al spoedig heeft het slachtoffer dan de overtuiging, dat hij geheel is
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overgeleverd aan een machtig politie-apparaat, waaraan zelfs de kleinste details uit zijn leven bekend zijn. In deze mening wordt hij nog versterkt door de ondervragingen, die dagen en nachten kunnen duren,
waarbij de rechters elkaar met de regelmaat van de klok opvolgen zonder hun slachtoffer ook maar een ogenblik te ontzien. Het is een psychologisch spel, waarbij zij het slachtoffer stuk voor stuk ontmantelen,
hem van zijn persoonlijkheid en van zijn zelfvertrouwen ontdoen. Alles
wat het vóóronderzoek heeft opgeleverd wordt naar voren gebracht en
bezien en geoordeeld in het sinistere licht van de communistische waarheid. „Op die dag ben je daar geweest, heb je dit gezegd of geschreven,
heb je aan die en die vijand van de volksdemocratie een bezoek gebracht". Het is een systematische psychologische verontpersoonlijking:
de beklaagde moet op alle vragen van de rechters bevestigend antwoorden, terwijl hij weet dat zij er een andere betekenis aan geven, waar
tegenover hij machteloos staat. Hij wordt daarbij zover gebracht, dat
hij zich angstig afvraagt: heb ik niet iets vergeten dat aan de rechters
bekend is? Dikwijls wordt het slachtoffer uitgenodigd zijn levensbeschrijving op papier te zetten en vooral zijn inbreuken op de wet te
vermelden, terwijl hem beloofd wordt, dat het volksgerecht hem dan
mild zal beoordelen. Onder de panische indruk: zij weten toch alles,
geven sommigen hieraan gehoor en schrijven dingen, die de communisten in het geheel niet bekend waren.
En toch is het de communisten niet in de eerste plaats hierom te doen.
Alle beschuldigingen, alle bekentenissen worden langzaam maar zeker
gericht naar een zwaardere beschuldiging, een bekentenis, die het vonnis zal moeten rechtvaardigen: spionnage, politieke bemoeizucht en
politieke tegenwerking. Het zijn de drie stereotype beschuldigingen, die
men in deze processen tegenkomt doch die in werkelijkheid er maar één
vormen. Heel de psychologische opzet van het proces bestaat hierin, dat
men het slachtoffer van zijn persoonlijkheid en van zijn intiemste gedachten wil ontdoen door hem er van te overtuigen, dat al zijn handelingen gericht waren tegen het welzijn van de volksdemocratie. De
communisten weten dat dit soort proces zeer pijnlijk is, maar hoe pijnlijker en hoe vollediger des te dichter staan zij bij de algehele overgave
van het slachtoffer aan de communistische opvatting van recht en
onrecht. Daarom moet het gehele verleden van de beklaagde door hun
gerechtelijke smeltkroes, waaruit na dagen of weken van tegenstand
een nieuwe mens komt die innerlijk begint te geloven: geheel mijn verleden is verkeerd geweest en schuldig.
Het is de eerste phase in de strijd: een psychische verwarring. Het
slachtoffer, overtuigd, dat zijn rechters alles weten en vrezend iets ver-
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geien te hebben, komt er zelfs toe zich te beschuldigen van dingen, die
hij nooit gedaan heeft en waaraan hij nooit gedacht heeft maar die
hem listig werden gesuggereerd. Zo schreef een beklaagde in zijn
levensbeschrijving, dat hij in de bergen van China een revolver had
verborgen, terwijl hij nooit een revolver in de handen had gehad. Maar
hij schreef het omdat de sfeer en de gehele omgeving hem er ten stelligste van hadden overtuigd: zij weten het of zij zullen het te weten
komen.
Deze verwarring, als gevolg van de beschuldigingen, wordt zo mogelijk nog vergroot door het feit, dat de aanval niet gericht is op het punt
waarop men ze verwachtte. De christen en de priester worden niet op
het godsdienstig plan beschuldigd. De communisten weten maar al te
goed, dat de christen hiervoor zijn leven geeft. De aanval wordt altijd
gericht op een punt waarop men ze niet verwachtte en waarop men zich
dus ook niet heeft voorbereid. En dit brengt de aangevallene spoedig
nog meer in verwarring. Hij vraagt zich af wat deze vorm van ondervraging te betekenen heeft, wat het doel er van is. Voor Christus en
zijn Kerk zou hij graag zijn leven geven, maar daar wordt niet over
gesproken; en dan komt bijna altijd in de eenzaamheid van de cel het
ogenblik waarop de gevangene begint te twijfelen aangaande het motief
van het offer, waarvoor hij gesteld is. Doordat hij tijdens het proces de
rechters telkens opnieuw hoort beweren, dat er van de godsdienst geen
sprake is en er tijdens de ondervraging ook niet over wordt gerept,
wordt geheel zijn aandacht ondanks hem zelf op de politiek gericht of
op oude relaties met politieke tegenstanders van het regiem. Ook hij
vergeet op den duur de godsdienstige kwestie, die toch de enige reden
is voor zijn arrestatie.
De verwarring en de angst, die hierdoor in sommige geesten ontstaan,
kunnen verschrikkelijk zijn: sterven omdat men een oude vriend, een
oude kennis of collega heeft geschreven? Sterven omdat men geld heeft
aangenomen voor het onderhoud van wezen en studenten, is dat wel de
moeite waard? Heeft men wel het recht zo met zijn leven te spelen?
Men ziet hoe de rechters reeds het gezichtspunt hebben veranderd. En
dan dringt zich in een logische maar fatalistische volgorde de vraag aan
het slachtoffer op: heeft men wel het recht zijn leven te geven voor
inbreuken op een wet, die niet na te komen is? Doet men niet beter zich
schuldig te verklaren zoals de rechters het willen en het leven te redden?
Het is een ware strijd op leven en dood in de eenzaamheid van een
vuile cel waarbij het angstzweet de veroordeelden soms uitbreekt. Sommigen hebben dagen en nachten gezweet en gebeefd, gevochten met
zichzelf, met hun wegglijdende persoonlijkheid, voordat zij hun besluit
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namen. Anderen hebben uren, dagen en nachten in het schijnsel van de
schijnwerpers gestaan, die hun ogen pijn deden en het hoofd brandden,
voordat zij „murw" waren gemaakt.
wij kunnen derhalve de slachtoffers, die zich schuldig bekennen aan
de gemeenste misdaden waaraan zij nooit gedacht hebben, niet van
lafheid beschuldigen. En wij begrijpen nu ook de woorden van Kardinaal Mindszenty vóór zijn arrestatie. Hij wist wat hem te wachten
stond, wanneer de communisten hem gevangen zouden nemen. Negen
dagen voor zijn aanhouding schreef hij: „In het geval waarin ik,
ondanks alles, een bekentenis zou afleggen en haar zelfs zou ondertekenen, is dit slechts het gevolg van een menselijke zwakheid, waaraan
ik van tevoren reeds iedere waarde ontken". De beste wordt in de
handen van de communisten slecht. De beste gaat twijfelen aan de
morele waarde van het goed, dat hij vroeger gedaan heeft. Heel zijn
vroegere gedachtengang brokkelt stuk voor stuk af in de eenzame
nachten, na de dagen- en weken-lange ondervragingen. De beschuldigde kent zichzelf niet meer terug in de ruïnes van zijn geest waarboven
met beangstigende letters de vraag telkens oprijst: moet ik de dood aanvaarden, omdat ik niet wil bekennen, dat dit of dat woord, deze of gene
brief verkeerd is geweest? Langzaam voltrekt zich het proces der zelfbeschuldiging, de beklaagde overtuigt zichzelf, dat hij verkeerd heeft
gedaan, dat het beter is te bekennen om daardoor voor zichzelf en
wellicht ook voor anderen het leven te redden.
Hiermede hebben de rechters de tweede inzet van hun strijd gewonnen: het complex van het schuldbewustzijn heeft zich van het slachtof f er meester gemaakt. Maar de strijd is nog niet ten einde, want
ondanks dit complex blijft als het ware in het onderbewustzijn een vonk
van de persoonlijkheid voortbestaan. En zo gebeurt het soms, dat sterke
karakters na weken-lange martelingen en na een gedeeltelijke inzinking
waarin zij bekend hebben, plotseling weer zichzelf worden en alles
wat zij bekend hebben herroepen. Dit gebeurde in een der processen in
Sofia, waar twee beschuldigden na het aanhoren van hun doodvonnis,
hun persoonlijkheid hervonden en al het hun ten laste gelegde ontkenden; hetzelfde gebeurde in Rusland en het komt ook in China voor.
Er zijn dus gevallen, dat de communisten ondanks een eerste succes
er niet in slagen aan hun slachtoffer de marxistische denkwijze op te
dringen. Een laatste opleving of opflikkering van een uitgeputte en
moreel kapot geslagen wilskracht doet hun plannen meermalen schipbreuk lijden. Hieruit blijkt, dat degene die zich op dit soort proces heeft
voorbereid, die weet wat hem te wachten staat en zich goed in het
hoofd heeft gezet, dat hij de communisten in hun redenering niet moet
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Voorzeker de opzet van de wetgever was erg gewaagd. De samenstelling van deze raden was zeer disparaat en talloze verkozenen zagen
zich geplaatst voor een verantwoordelijkheid, waarop zij niet waren
voorbereid. Al werd de wet uitgevaardigd voor alle ondernemingen, die
minstens 50 werknemers bestendig in dienst hadden 4 ), toch besloot de
regering de wet geleidelijk door te voeren. In 1948 werden dus de verkiezingen uitgeschreven voor alle ondernemingen, waar de getalsterkte
van het personeel de 200 overtrof. Dit bracht het aantal van ondernemingsraden op ongeveer 2000.
Men mag zeggen dat, afgezien van enkele uitzonderingen, waar gee n
regelmatige verkiezingen werden gehouden of waar de werkgever
nagelaten had de nodige oproep te doen, noch de ondernemingsleiders,
noch de vakverenigingen zich aan de toepassing van de wet hebben
onttrokken. Nochtans beantwoordde deze nieuwe instelling niet aan de
wens van de eersten en zij vermocht evenmin alle verwachtingen van
de anderen te vervullen. Zoals het bij vele wetten het geval is, was zij
het resultaat van een compromis, dat men onder de druk van een politieke toestand had moeten aanvaarden.
Na de oorlog was de eis tot structuurhervormingen vrij algemeen in
West-Europa. Frankrijk richtte zijn „Comités d'entreprises" op vanaf
1945/1946. Nederland volgde in 1950. Ook Duitsland en Italië bleven
niet ten achter. Het was dus te verwachten, dat dit probleem zich ook
concreet voor ons land zou stellen. Het antwoord, dat in ons land werd
gegeven, verschilt grondig van wat in andere landen bereikt werd. In
Frankrijk staat men voor structuurhervormingen in de eigenlijke zin
van het woord, daar de wet veel dieper ingrijpt in het bestaande statuut
van de ondernemingen. Bij ons echter blijft de bevoegdheid van de
raden overwegend van adviserende aard. Zij ontvingen hoofdzakelijk
een sociale opdracht. Verder was iedereen in de wetgevende kamers
het erover eens, dat de nieuwe instelling de patronale autoriteit en
verantwoordelijkheid onveranderd zou laten voortbestaan. Het eigendomsrecht van de patroon op de onderneming wordt niet in het minst
aangetast. Ten slotte bracht de wet geen wijziging in de juridische
band, die werknemer en -gever verbindt. Zij hervormt noch vervangt
de arbeiders- of bedienden-overeenkomst. Zo kan men bij ons zeker
niet spreken van een verplicht medebeheer in de ondernemingen, zoals
sommige vakbondleiders het klaarblijkelijk gewenst hadden.
Wij zullen nu enkele punten nagaan, die voor het voortbestaan of de
goede werking van de ondernemingsraden critiek zijn.
Waar moet een ondernemingsraad opgericht worden?
In de „onderneming" zegt de wet. Maar dit woord ontving geen
enkele duidelijke bepaling. De onduidelijkheid wordt nog groter, waar
de wet de onderneming gelijk stelt met de „technische bedrijfseenheid".
maar deze omschrijving voorziet evenmin in een authentieke interpretatie. Bij de debatten in de commissies en in het Parlement vermeden de
4)

In Nederland is de minimumgrens 25 werknemers, in Frankrijk echter 50.

.
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sprekers angstvallig deze laatste omschrijving van de onderneming met
een bestaand juridisch of economisch begrip te verbinden 5)
Het begrip „technische bedrijfseenheid" wijst uiteraard op zeer verschillende en uiteenlopende aspecten van het bedrijfsleven. Juridische
banden (vereniging van meerdere werkhuizen in het raam van één vennootschap), technische (zo zijn spinnerij en weverij veel nauwer verbonden dan koolmijn en hoogoven in eenzelfde finantiële groep ) , ook
geographisch, economische en finantiële kunnen verschillende elementen van een bedrijf samen binden. Zoals wij boven reeds zagen, steunt
de Belgische wet vooral op het sociale plan. Op deze sociale verhouding
komt het dus hoofdzakelijk aan. Telkens wanneer een groep werknemers een zekere graad van samenhorigheid vertoont, waardoor deze als
geheel kan optreden tegenover het ondernemingshoofd, hebben wij dus
met een „onderneming" te doen 6 ) . Economische complexen met verschillende exploitatiezetels, of met een uiteenlopende activiteit zullen
dan ook doorgaans verschillende raden oprichten, wat echter in geen
enkel geval tot een kunstmatige indeling mag leiden, Verbrokkeling
immers van een onderneming in verschillende „technische bedrijfseenheden", waarbij dan het vereiste aantal werknemers niet meer bereikt
wordt, is tegen de geest van de wet.
Dit gebrek aan juridische nauwkeurigheid heeft aanleiding gegeven
tot uiteenlopende interpretaties. Over het algemeen hebben de commerciële en finantiële bedrijven, als de grootwarenhuizen, banken enz., één
enkele ondernemingsraad opgericht voor al hun bijhuizen. Ook de
cooperatieve bedrijven van de vakverenigingen hebben deze unitaire
oplossing van het probleem nagestreefd. Daarentegen hebben vele
industriële ondernemingen hun raden over de verschillende exploitatiecentra verdeeld. Dit was het geval in de grote textielbedrijven, in de
ijzerindustrie, ook in sommige koolmijnen, althans voor die mijnen waar
de putten meer uit elkaar of meer verwijderd liggen van de directieafdeling.
De eersten rechtvaardigen hun oplossing met de overweging, dat hun
verschillende zetels in feite slechts bijhuizen zijn, zonder beslissingsrecht, zonder enige sociale, economische, finantiële en juridische autonomie. Zij wilden terecht vermijden, dat dezelfde problemen door meerdere ondernemingsraden op verschillende wijze zouden worden behandeld. Met dit systeem hebben de leden van de ondernemingsraden
ongetwijfeld het voordeel een vollediger beeld te krijgen van het ganse
bedrijf. Dit is vooral gunstig voor de finantiële en economische voorlichting der afgevaardigden daar de boekhouding doorgaans gecentraliseerd is in de hoofdzetel. De leden van de ondernemingsraad verliezen
echter het onontbeerlijke contact met de eigen sociale werksfeer. Dikwijls volgt nog een ander nadeel. Vele candidatenlijsten namen uitslui.

5) De verklaring van de verslaggever voor de Kamers, de h. M. Leburton is
typerend: „ .... j'ai un peu de donner une définition trop juridique de l'enterprise ...".
6) Zo kon de verklaring van de h. Paul Harmel: „je crois donc que l'élément
dominant, lorsqu'il y aura hésitation, va être l'élément social ", goedgekeurd worden
door de verslaggever en de Kamers (Parlem. Hand., Kamer 1947-1948, 18 juni 1948,
blz. 3) .
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tend of voor een groot deel namen op van personen, die aan de maatschappelijke zetel waren verbonden, zodat slechts een minderheid uit de
andere centra aanwezig was. Aldus ontbeert een dergelijke ondernemingsraad elk persoonlijk contact met de problemen van de bijhuizen..
Zo nodigden sommige patroons de syndicale delegatie van een onvoldoende vertegenwoordigde inrichting op de vergaderingen uit.
De tweede oplossing, die splitsing in verschillende ondernemingsraden voorstaat, steunt op deze feitelijke beschouwing, dat nl. hun
fabrieken en exploitatie-centra voldoende onafhankelijk staan van
elkaar. Hierbij wordt nog zeer gevat aangevoerd, dat de wet ook veel
meer de sociale belangen op het oog heeft, dan de finantiële of economische. Ten slotte speelde ook in menig geval de geographische verspreiding der bedrijven een beslissende rol. Deze inzichten, hoe juist
ook, brachten heel wat nadelen met zich mee. Vooral op het gebied van
de economische en de finantiële voorlichting bleven de meeste dezer
ondernemingen beneden de door de wetgever gestelde eisen.
De evolutie van dit probleem kan tot op zekere hoogte een waardevolle betekenis hebben voor de verdere ontwikkeling van de ondernemingsraden. Naar gelang de nadruk meer zal gelegd worden op het
sociale klimaat of op de finantiële voorlichting, zal men onvermijdelijk
de voorkeur geven aan de pluraliteit van de ondernemingsraad of integendeel voorstander zijn van hun samenbundeling.
De wetgever zou kunnen ingrijpen en opleggen dat de boekhouding
zal worden aangepast aan de onderneming, als „technische bedrijf seenheid". De ondernemingshoofden, die slechts één raad hebben opgericht, zouden gebruik kunnen maken van de vrijheid, die de wet hun
laat, om de ondernemingsraad te splitsen in zoveel secties, als de structuur van het bedrijf dit vereist. Het ene, noch het andere valt voor het
ogenblik te verwachten. De wet op de „boekhoudkundige registratie" is
zoek geraakt in het parlementaire doolhof, terwijl de laatste onderzoekingen hebben uitgewezen, dat in verscheidene ondernemingen, waar
meerder secties bestonden, men tamelijk vlug uit praktische overwegingen samen heeft vergaderd.
De afgevaardigden van de werknemers
Al hebben de vakverenigingen zich ongetwijfeld slechts noodgedwongen neergelegd bij het compromis-voorstel van de regering, toch
,was de verplichte oprichting van de ondernemingsraden op zich zelf
voor hen reeds een onbetwistbare overwinning. Daarbij wisten zij in
België een waardevol voorrecht te verkrijgen; zij alleen mogen candidaten voordragen, die zij trouwens souverein aanduiden uit hun leden en
in de volgorde zoals zij dat zelf wensen. De mogelijkheid blijft steeds
open om later, als dat nodig mocht blijken, dit machtsmiddel verder uit
te bouwen door aan de ondernemingsraden nieuwe opdrachten te doen
toevertrouwen.
Inmiddels stonden deze zelfde vakverenigingen in 1950 voor een
grote moeilijkheid. Waar zouden zij voor de 2000 ondernemingen, die
in aanmerking kwamen, de groep van vier, zes of soms achttien geschikte candidaten kunnen vinden?
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Dit was voorzeker niet gemakkelijk. Zij moeten immers rekening
houden met de structuur van het bedrijf, zodat alle afdelingen behoorlijk vertegenwoordigd zijn, of ook met de verschillende groepen van
het personeel, als daar zijn vrouwen en mannen, of de bewoners van
verschillende gemeenten enz. De eventuele candidaten moesten met
kennis van zaken hun delicate opdracht kunnen vervullen, en daarom
bereid zijn zich door studie en toewijding in de vele problemen, die hun
zouden worden voorgelegd, in te werken. Ten slotte stonden vele goede
elementen eerder afwijzend voor de hun voorgestelde taak, uit onwennigheid tegenover het onbekende, uit moedeloosheid tegenover de apathie van de massa der mede-arbeiders, uit vrees ook — vooral bij de
bedienden in de plattelandsbedrijven — voor de patronale afkeuring.
Vier jaar ervaring hebben deze moeilijkheden niet erg verminderd.
De goede wil was er, vooral in de eerste jaren. Een kleine minderheid
heeft zich opgewerkt tot op de hoogte van hun opdracht in de onderneming. De meesten echter hebben zich nog niet kunnen losmaken uit
het enge kringetje waaraan zij verbonden waren, om de discussies te
voeren vanuit het standpunt van het bedrijf zelf. Met dergelijke ervaringen moeten de vakverenigingen niet terugschrikken de nodige conclusies te trekken. Onbekwame elementen moeten geweerd worden.
Ook zij, die weigeren een grondige scholing te ondergaan, of regelmatig
de vergaderingen bij te wonen. Dit is een positieve bijdrage, die van de
vakverenigingen mag verwacht worden, willen zij van hun kant aan het
prestige van de ondernemingsraden in de volgende ambtsperiode meer
kracht bijzetten.
De moeilijkheid ligt echter nog dieper. Het lijdt zeker geen twijfel dat
de vakverenigingen in hun eigen kaders over een corps van technici en
vaklui beschikken, die de vele hun voorgelegde problemen met grondige
kennis van zaken bestuderen en oplossen. Welnu deze bevoegdheid
vindt men niet terug binnen de onderneming zelf. De vierjarige ervaring met de ondernemingsraden heeft echter gewezen op een groot
gebrek aan kaders bij de aangesloten arbeiders binnen de ondernemingen zelf. Steeds weer moest men vaststellen, dat de meerderheid van de
afgevaardigden der arbeiders of bedienden onbekwaam bleven om een
gemotiveerd advies voor te dragen en hun zienswijze op doeltreffende
wijze te verdedigen. En dit niet alleen voor loonkwesties maar ook voor
problemen van rendement, productiviteit of arbeidsverdeling. De syndicale vertegenwoordiging binnen de onderneming bereikt op verre na
niet het peil van de overige vakbondtechnici.
Zo gebeurde het, dat in menig bedrijf bij gebrek aan geschoolde vertegenwoordigers de candidaten voor de ondernemingsraden dezelfde
waren als die van de syndicale afvaardiging 7 De vakverenigingen
geven zich volledig rekenschap van het wezenlijke verschil tussen deze
beide lichamen, maar konden dikwijls niet buiten dit noodzakelijk euvel.
) .

7 ) De syndicale afvaardiging is een officiële vertegenwoordiging van de vakvereniging binnen de onderneming. Hun oprichting steunt op accoorden afgesloten in de
paritaire commissies. Hun opdracht is meer revindicatief: zij waken over de toepassnig
van collectieve overeenkomsten, loonaangelegenheden, enz. en trachten individuele
gevallen bij de directie op te lossen.
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Het blijft een onomstootbaar feit, dat het slagen van de ondernemingsraden in grote mate afhankelijk blijft van de scholing van de
afgevaardigden van de werknemers. Zij hoeven nog niet onmiddellijk
de finantiële en economische problemen aan te kunnen, maar van alles
wat rendement, productiviteit en organisatie betreft moeten zij zich toch
op de hoogte stellen, willen de besprekingen in de ondernemingsraad
vruchtbaar blijven. Deze vorming is de tweede taak, die de vakverenigingen wacht. Ongetwijfeld werden reeds pogingen in deze zin aangewend, maar de resultaten van deze vier jaar bewijzen, dat er nog heel
wat te doen staat. Het is een werk van lange adem, waarmee het succes
van deze hervorming nauw is verbonden.

De afvaardiging van de werkgevers en de houding der
ondernemingsleiders
Met de afvaardiging van de werkgevers staat het niet veel beter. De
houding van de patroons strookt voor de grote meerderheid niet met
wat de wet van hen verlangt. Van een uitgebreide adviserende bevoegdheid, van een hartelijk gesprek over gemeenschappelijke problemen, van een ruime finantiële en economische voorlichting is over het
algemeen nog maar weinig te bekennen. Voorzeker de ongeschooldheid
en de onervarenheid van de afgevaardigde werknemers leende zich niet
tot het volledig uitbouwen van deze nieuwe instelling, zoals zij was
gedacht. De patroons echter zouden met hun gezag en hun technisch
inzicht de vergaderingen zeker leerrijk en vruchtbaar kunnen maken.
Overal waar een patroon persoonlijk de zaak ter harte nam, kon men
vaststellen, dat de ondernemingsraden een succes zijn geworden. Maar
een dergelijke houding is voor het ogenblik nog een uitzondering.
De grote oorzaak van deze ongunstige ontwikkeling ligt in het fundamentele wantrouwen, waarmede het patronaat de hervorming heeft
opgenomen. Het officiële standpunt van de beroepsverenigingen stemt
hierin wel niet overeen met de privé-mening van de aangesloten ledenwerkgevers.
Het psychologisch klimaat van samenwerking en onderling vertrouwen was dan ook bij de meeste werkgevers niet aanwezig. Vandaar
enkele openlijke botsingen, die in sommige ondernemingsraden elke
samenwerking hebben lam gelegd. Vandaar het feit, dat meerdere
werkgevers, zo gauw hun personeel door crisis of reorganisatie beneden
de vereiste 200 was gedaald, niet aarzelden de ondernemingsraad af te
schaffen. Vandaar ook de neiging de wet zo restrictief mogelijk toe te
passen. In vele ondernemingsraden werd de finantiële en economische
voorlichting tot een minimum herleid, of eenvoudig nagelaten. Afgaande op de uitsluitend adviserende bevoegdheid van de ondernemingsraad
werden bij andere de meeste besprekingen volslagen zinloos, daar men
in feite met hun adviezen nooit rekening hield. Dit bracht als onvermijdelijke reactie een verlies aan prestige en vertrouwen in de ondernemingsraad. Hierdoor ontmoedigd zagen velen er weldra van af nog
adviezen uit te brengen of zelfs nog de voorgelegde problemen te
onderzoeken en te bestuderen.
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In vele ondernemingsraden hebben de arbeiders en de bedienden zich
bij deze gang van zaken neergelegd, ook wel, zoals wij weldra zullen
zien, wegens de houding van de vakverenigingen. Talrijke werkgevers
hebben dan ook na hun eerste heftige tegenstand vrede genomen met
de nieuwe instelling waarvan de werking aldus was beperkt.
Deze negatieve uitslag werd daarenboven nog in de hand gewerkt
door de wijze, waarop de afvaardiging van de werkgever is samengesteld. In tegenstelling met wat in andere landen gebeurt, werden onze
ondernemingsraden „paritair" opgevat, d.w.z. dat beide partijen door
een gelijk aantal aangestelden wordt vertegenwoordigd. Daarbij komt
nog, dat alle besluiten, om geldig aanvaard te worden, in beginsel —
tenzij de raad zelve er anders over zou beschikken — met eenparigheid
van stemmen moet worden goedgekeurd. Ten slotte is de samenstelling
van de afvaardiging van de werkgever niet vastgelegd. Het ondernemingshoofd laat zich vertegenwoordigen en omringen door personen,
die hij telkens het best geschikt acht om de dan voorgelegde problemen
te bespreken: ingenieurs, afdelingshoofd, verkoopchef, hoof dboekhouder, ook soms de dokter of de maatschappelijk assistente.
Deze methode levert natuurlijk grote voordelen op voor de technische
behandeling van de verschillende problemen. Het mag echter niet een
middel worden om de werking van de ondernemingsraden te ontzenuwen 8 ) . Men mag er geen systeem van maken, zoals het soms gebeurd
is, waar de afvaardiging van de werknemer steeds tegenover andere
partners gesteld werd. Er zou ten minste steeds een vaste kern moeten
aanwezig zijn.
In sommige ondernemingsraden ten slotte merkte men, dat de patroon
zich steeds liet vertegenwoordigen door anderen. Vier jaar ervaring
heeft geleerd, dat de ondernemingsraden, waar de patroon persoonlijk
voorzit, de beste resultaten hebben opgeleverd. Hij kan onmiddellijk
reageren op de voorgelegde suggesties en bezit de bevoegdheid om
deze in de praktijk om te zetten.
De houding van de vakverenigingen
De wet van 1948 werd door alle vakverenigingen met vreugde
begroet. Zij was in hun ogen niet alleen een overwinning, maar tevens
de wettelijke bevestiging van de syndicale positie binnen de structuur
van onze ondernemingen, positie, die aanmerkelijk werd verstevigd door
het verkregen monopolie in zake het voordragen van de candidaten.
Ongetwijfeld hadden sommige vakverenigingen meer uitgebreide bevoegdheden gewenst. Maar de wettelijke erkenning van het „syndicale
feit" hield op zich zelf reeds een uitzonderlijke betekenis in. Van uit
deze erkende en streng beschermde positie konden zij nu uitzien, na een
tijd van aanpassing en scholing, naar meer uitgebreide bevoegdheden.
De verdere ontwikkeling blijft trouwens bepaald door vele factoren,
waarin de politiek evenzeer haar rol speelt als de ontwikkeling van onze
economie en van de sociale verhoudingen in het algemeen.
8 ) In het vervolg zal dit trouwens geregeld moeten worden door het reglement va-,
inwendige orde.
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Elke overwinning brengt ook gevaren mede. Dit gevaar voor de
vakverenigingen tekent zich dan ook duidelijk af. De ondernemingsraden kunnen immers de neiging vertonen een zelfstandige politiek te
.ontwikkelen en standpunten te verdedigen, die niet meer in de lijn
liggen van de syndicale politiek. Het is in de afgelopen vier jaren meer
dan eens gebeurd, dat de voorstellen b.v. aangaande werkverdeling en
rendement, die door de ondernemingsraad waren aanvaard, slechts dan
konden uitgevoerd worden, wanneer zij door de vakvereniging waren
goedgekeurd.
De vakverenigingen moeten niet vergeten, dat zij geen doel op zich
zelf vormen. Het belang van de onderneming niet alleen als economische of sociale eenheid, maar ook als menselijke gemeenschap in al
haar aspecten — kan en zal dikwijls eigen en aangepaste maatregelen
moeten eisen. De vakverenigingen moeten ook deze belangen op het
oog hebben en in gegeven omstandigheden er hun algemene politiek
aan ondergeschikt maken. Daarom zullen zij alle voorstellen, die van de
ondernemingsraden uitgaan met een gunstig vooroordeel moeten aanvaarden en de uitvoering ervan steunen. Dit standpunt zal o.i. nog van
groter belang worden, zodra de wet ook zal toegepast worden op
kleinere bedrijven.
De vakverenigingen zijn over het algemeen t.o.v. de ondernemingsraden veel te naijverig geweest op hun eigen gezag door hun zienswijze
op te dringen, ook in kleinere aangelegenheden, zoals b.v. bij het vaststellen van verlof sdata! Zij hebben veel te veel zelf willen doen, wat
best aan de ondernemingsraden kon worden overgelaten. Daarom zullen
ook zij erop moeten letten door hun optreden het gezag en het zelfvertrouwen van hun eigen afgevaardigden niet te schaden.

De vervlaamsing van het bedrijfsleven
Een wens, die in de Vlaamse kringen deze laatste jaren steeds meer
ingang vond, betreft de dringende noodzaak het bedrijfsleven te vervlaamsen. Tal van bedrijven ---- 9/10 der grote bedrijven zijn volledig
verfranst. Voor alle binnendiensten, en voor een groot deel van hun
betrekkingen met het binnen- en buitenland — ook met Nederland, dat
ons dikwijls op dit punt zo weinig steunt •--- gebruiken zij uitsluitend
de Franse taal 9 ) .
Sommige leden van de wetgevende Kamers meenden in de stemming
van de wet op de ondernemingsraden een middel te zien om ook op dit
punt enige vooruitgang te kunnen boeken. Zo drukte de tekst van de
wet zelf de wens uit de geest van samenwerking te zien bevorderen
door „het gebruik der taal van de streek voor de inwendige betrekkingen der onderneming".
9 ) Het accoord afgesloten met de mijndirecties in Limburg onder het gezag van de
gouverneur van de Provincie, de h. Roppe, is wel een verheugend feit. Het probleem
ligt echter veel dieper dan het gebruik van een of andere taal. Het blijft verbonden

met politieke motieven, met de organisatie van onze ministeries, met de macht van
enkele banken en trust-maatschappijen, die een deel van de Belgische economie in
handen hebben, met een Vlaamse investeringspolitiek. Waar blijft in dit verband de
stemming van het wetsvoorstel Philippart, waarbij vele hoofdzetels van onze ondernemingen uit het verfranste Brussel naar de provincie worden terug gebracht?
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blijk van een zekerheid en een scheppend vermogen, die menige schrijver van
naam zelfs op het hoogtepunt van zijn literaire loopbaan maar al te vaak mist.
De roman van Chavardès speelt in de kringen van het Franse verzet tijdens de
Duitse bezetting. In 1943 wordt een katholieke jongeman, Daniel, door de
verzetsgroep waartoe hij behoort, naar een stadje aan de Spaanse grens gestuurd.
Hij is belast met een belangrijke, maar gruwelijke opdracht: hij moet een man
doden die verscheidene verzetslieden aan de Duitsers heeft verraden en daardoor
hun dood op zijn geweten heeft. Maar Daniel kent de naam van die man niet.
Hij weet alleen, dat hij, om zijn opdracht uit te voeren, voor de schijn les moet
geven aan een katholiek college. Eerst op het laatste ogenblik wordt hem de
naam meegedeeld van degene die hij moet doden, en dat blijkt een priester te
zijn. Men kan zich voorstellen voor welk een ontzettend gewetensconflict de
jongeman zich geplaatst ziet. Het onderwerp dat Maurice Chavardès heeft
gekozen, is méér dan delicaat: het gevaar is niet denkbeeldig dat de schrijver te
gemakkelijk over het probleem heen loopt en aan de andere kant dat hij er een
psychische analyse van geeft, welke niet houdbaar is. Niettemin moeten wij de
kracht bewonderen van dit boek, dat het geloof geen ogenblik voor onoplosbare
problemen plaatst en dat ons herinnert aan bepaalde dramatische situaties, zoals
zij werkelijk zijn voorgekomen. Maar het is geen lectuur voor iedereen. Sommigen zullen zich zelfs afvragen of een romanschrijver wel het recht heeft onderwerpen te behandelen waarbij de tragiek zo ontstellend wordt toegespitst. Het is
waar dat het belang van de kunst daarvoor geen excuus kan zijn; maar aan de
andere kant dient men te bedenken, dat het leven ons reeds eerder dan de roman
voor dergelijke problemen heeft geplaatst.
Degenen die er behoefte aan hebben tot de overtuiging te komen dat de
oorlog de ergste absurditeit is die er kan bestaan en dat de oorlogsmentaliteit bij
sommige mensen tot een waanzinnig idée fixe kan leiden, kunnen met vrucht
Franchie van Jean Bradley 3) lezen. De hoofdpersoon van dit boek, de jonge
Fransman Jean Cartier, walgt van het bestaan, niets interesseert hem meer: het
concentratiekamp heeft een soort moreel vacuum in hem doen ontstaan. Hij
heeft behoefte aan activiteit, zoals anderen verslaafd kunnen zijn aan alcohol, en
om dezelfde reden: om te vergeten. De liefde van Anne versmaadt hij, omdat
hij daarvan verburgelijking vreest. Hij is in Indochina en in Palestina geweest;
maar de gevechten, al het bloed en al de tranen, zijn hem nog niet voldoende.
Dan ontmoet hij in New York een jongeman, Mac Allister, die aan dezelfde
psychische kwaal lijdt. Zij worden vrienden en gaan als vrijwilligers naar Korea,
nog steeds genezing zoekend door daden van geweld. Kort nadat zij hun eerste
schoten hebben gelost, wordt Jean gedood. Mac, door wanhoop gedreven, tracht
de zwerftocht die zijn vriend eertijds door Europa heeft gemaakt, thans in
omgekeerde richting te volgen, maar zijn wanhoop wordt nog steeds groter
naarmate hij Jean's verleden weet te reconstrueren. Anne pleegt zelfmoord, en
Mac, naar Korea teruggekeerd, vindt er de dood, geheel op dezelfde wijze als
zijn vriend.
De personen van Bradley leven in een volkomen absurd heelal, waar God
afwezig is en waar er voor alle problemen slechts één oplossing bestaat, namelijk
de dood. Het is alsof de hoofdpersonen van dit boek slechts leven om van de
3

) Editions Julliard.

56

DE FRANSE
FRANSE LETTEREN
LETTEREN

ene hel naar
naar de
de andere
andere te
te gaan.
gaan. Maar
Maar toch
toch isis Ffanchie
waard, omdat
omdat
Franchie de moeite waard,
het zo voortreffelijk
voortreffelijk isis geschreven.
geschreven. Adembenemend
Adembenemend isisde
dekracht
kracht en
ende
deintensiteit
intensiteit
van de dramatische
dramatische scènes. Bovendien isis de
detechniek
techniekvan
vandedeschrijftrant
schrijftrantbelangbelangwekkend, want ofschoon
wekkend,
ofschoon de
deschrijver
schrijver Fransman
Fransman is,
is, blijkt
blijktzijn
zijnwerk
werkvolkomen
volkomen
veramerikaanst te zijn in stijl, bouw, milieu, uitdrukkingswijze en psychologische
veramerikaanst
ontleding. Evenwel
ontleding.
Evenwel zonder
zonder dat
dat het ook
ook maar
maar één
één ogenblik
ogenblikaan
aanimitatie
imitatiedoet
doet
denken.
Jean Bradley
niets van
van zijn
zijn oorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid prijs en de
de geestegeestedenken. Jean
Bradley geeft niets
lijke wereld, die hij
hij tot
tot de
dezijne
zijnemaakt,
maakt, heeft
heefthij
hijkennelijk
kennelijkinwendig
inwendigdoorleefd.
doorleefd.
Het zou
zou interessant
interessant zijn een psychologische
psychologische studie van de
de schrijver
schrijver zelf
zelf te
te mama. ken,
dit mogelijk
mogelijk was.
was.
ken, indien dit
de
Neen,
waarlijk, de hedendaagse
hedendaagse literatuur
literatuur wordt
Neen, waarlijk,
wordt niet geschreven
geschreven om ons in de
gelegenheid te stellen
gelegenheid
stellen uit
uit teterusten
rusten van
van het
hetleven,
leven,enendedelectuur
lectuurervan
ervanschenkt
schenkt
verpozing. De meeste
niet bepaald
bepaald verpozing.
meeste goede
goede Franse
Franse boeken
boeken van het
het afgelopen
afgelopen jaar
jaar
confronteren
onthutsende problemen
problemen en zijn
zijn er
er in
in zekere
zekere zin
zin
confronteren ons
ons geweten met onthutsende
verwarring te
te brengen.
brengen.
op berekend ons daarmee
daarmee in verwarring
De jongste
jongste roman
roman van
van Elsa
EIsa Triolet,
Triolet, Le cheval
cheval roux
roux 4),
die apocalyptisch
apocalyptisch wil
4 ), die
zijn,
de geschiedenis
geschiedenis van de
de overlevenden
overlevenden op de
de aarde,
aarde, nadat
nadat deze
deze door
door een
een
zijn, is de
atoomoorlog
verwoest. Maar
Maar nog méér
méér dan
dan een
een toekomstdroom
toekomstdroom is dit
dit boek
boek
atoomoorlog is
is verwoest.
De schrijfster
schrijfster vereenzelvigt
vereenzelvigt zich
zich met
metde
devrouwelijke
vrouwelijke
een psychologische roman.
roman. De
hoofdpersoon. Elsa
het bewustzijn
hoofdpersoon.
EIsa herkrijgt
herkrijgt het
bewustzijn in een
een wereld
wereld van
vanpuinhopen
puinhopenen
en
doden:
lichaam, overdekt
overdekt met
met brandwonden,
brandwonden, mismaakt
mismaakt en met
met een
een gezicht
gezicht
doden: een lichaam,
dat nog slechts één monsterachtig
gezwel is, maakt
zich los uit de
dat
monsterachtig gezwel
maakt zich
de modder.
modder. Dan
Dan
Amerikaanse piloot,
lichamelijk niet beter
beter aan
aan toe is dan
dan
ontmoet
ontmoet zij
zij een Amerikaanse
piloot, die er lichamelijk
zij,
maar die
door een
een wonder
wonder veilig
veilig op
opde
deverwoeste
verwoestegrond
grond
zij, maar
die zijn
zijn vliegtuig als door
enige overlevenden
overlevenden ter
ter wereld
wereld te
te zijn.
zijn. In
In
heeft kunnen neerzetten.
neerzetten. Zij
Zij menen de enige
het
vliegtuig stijgen
stijgen zij
en zien
zien niets
niets dan
dan uitgestrekte
zonder
het vliegtuig
zij op en
uitgestrekte woestenijen zonder
ruïnes een
eenkleine
kleinemensenmensenenig leven. Maar
Maar eindelijk
eindelijk ontdekken zij
zij tussen al die ruïnes
gemeenschap,
geeft. Zij
Zij landen
landenen
engaan
gaansamenwerken
samenwerken met
metdie
die
gemeenschap, die
die hun
hun seinen geeft.
groep
om te
te trachten
trachten weer
weer levensmogelijkheden
levensmogelijkheden te
te scheppen.
scheppen. Maar
Maar als
als ererdan
dan
groep om
zij voor
voordedeverschrikkelijke
verschrikkelijkebegeerten,
begeerten,waarvan
waarvan
voedselgebrek
komt, huiveren
huiveren zij
voedselgebrek komt,
zij
dreiging voelen aankomen
aankomen en vliegen weer
weer weg.
weg. Weer
Weerlanden
landenzij
zij bij
bijeen
een
zij de dreiging
groep
mensen die
de catastrofe
catastrofe heeft overleefd.
overleefd. Zal
Zal het
het leven
levendaar
daar mogelijk
mogelijk
groep mensen
die de
zijn? Maar daar heeft één der overlevenden zich als dictator opgeworpen en hetzijn?Mardhefté ovrlndzichastorpgewnht
tweetal
ontdekt een derde
derde groep.
groep. Deze
Deze laatste,
laatste, die
die in
inoverovertweetal vlucht
vlucht nogmaals
nogmaals en
en ontdekt
vloedige weelde leeft
leeft en
en uit
uit rijken en aristocraten
aristocraten bestaat,
te zien
zien
bestaat, geeft
geeft het beeld te
van
de oude
oude wereld
wereld met
metalalhaar
haardwalingen,
dwalingen,conventies,
conventies,kleinzieligheid,
kleinzieligheid,stupidistupidivan de
teit en leugens.
leugens. En
En het
het slot
slot isisdat
datde
detwee
tweegeredden
gereddenniets
nietsanders
anders overblijft
overblijft dan
dan
te wachten,
wachten, of
of die
die zelf
zelftetezoeken.
zoeken.
de dood af te
Dit ontzettende
ontzettende pessimisme
leren: het
het wordt
wordt slechts
slechts op
op de
de
pessimismewil
wil ons
ons een les leren:
toekomst
heden te
te kunnen
verbeteren. Maar
het
toekomst toegepast
toegepast om het heden
kunnen verbeteren.
Maar misschien
misschien is het
wij aan
aan de
de lange
langelijst
lijstvan
van
toch een loochening van het geluk en in elk
elk geval
geval zien
zien wij
sombere
toegevoegd, dat niets
niets dan
dan rampzaligheid
rampzaligheid heeft te
te
sombere boeken
boeken een
een nieuw
nieuw toegevoegd,
geven.
Het merkwaardige
merkwaardige isis- enen
is een
zeer
kenmerkendetrek
trekvan
vanonze
onze tijddatdat
is een
zeer
kenmerkende
tijd —
dat de blijmoedige
blijmoedige romanliteratuur
romanliteratuur tegenwoordig altijd zo
zo middelmatig
middelmatigis.
is.Waar
Waar
4)
LesEditeurs
Editeurs Francais
Français Réunis.
Réunis.
4 ) Les
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wordt het
het menselijk
menselijk
duidelijk een hoge, sterke kunstwaarde valt te onderkennen, wordt
bewustzijn in zulke zwarte kleuren afgeschilderd, dat wij moeite hebben onszelfbewustzijnlkareufgschild,atwjmoebnszlf
te herkennen.
herkennen. Men
Men zou
zouzich
zichkunnen
kunnenafvragen
afvragenofofdaaruit
daaruitconclusies
conclusiesmoeten
moeten
getrokken aangaande
aangaande de
de toekomst
toekomst van
van de
de literatuur,
literatuur,dan
danwel
weldedemensmensworden getrokken
heid.
schijnt de
de vreugde
vreugde van
van het
hetschrijven,
schrijven,wanneer
wanneerdie
dienog
nogbestaat,
bestaat,
Tegenwoordig schijnt
tot het
hetzuiver
zuiver cerebrale.
cerebrale. Zij
Zij isisnog
nogwel
weltetevinden
vindenininessayistisch
essayistisch
zich te beperken tot
werk en bij
bij schrijvers
schrijvers die genieten
genieten van een
een uitvinding
uitvinding of
of een
eenontdekking:
ontdekking: bij
bij
wijze van weldadig en
en verfrissend
verfrissend intellectueel
intellectueel genot.
het geval
geval van
van het
het
wijze
genot. Dit is het
portes de la
la mer
mer 55).
Diolé
Philippe Diolé,
Diolé, Les portes
merkwaardige boek van Philippe
) . Philippe Diolé
de geestesgesteldheid
geestesgesteldheid van
iemand die
die een
een nieuwe
nieuwe wereld
wereld ontdekt,
ontdekt, een
een
heeft de
van iemand
zij geheel
geheel
Columbus of
Cook. Hij
Hij ziet
ziet een
een wereld
wereld vol
volschoonheid,
schoonheid, omdat
omdat zij
Columbus
of een Cook.
nieuw voor
is. Deze
Deze dichter
dichter van
van een
een nieuwe
nieuwe soort
soort isis toegerust
toegerust met
met een
een
nieuw
voor hem is.
een duikbril,
duikbril, zwemvliezen
zwemvliezen en
en kleine
kleine zuurstofcylinders.
zuurstofcylinders. Hij
Hij isis
rubber mondstuk, een
heeft niet
niet de
debedoeling
bedoelingrecords
recordsteteverbeteren
verbeterenofofvissen
vissen
onderzee-duiker. Maar hij heeft
mee te brengen.
brengen. In
In plaats
plaats van
van op
opwonderlijke
wonderlijke dieren
dieren te
te jagen,
jagen, kijkt
kijkthij
hijalleen
alleen
mee
maar. In
In plaats
plaats van
vantoestellen
toestellenneemt
neemthijhijslechts
slechtseen
eengrondige
grondigearcheologische
archeologische
maar.
ontdekt een
een ongewoon
ongewoon prachtige
prachtigewereld.
wereld.De
Deproza-gedichten,
proza-gedichten,
kennis mee. En hij ontdekt
zijn boek,
boek, zijn
zijn even
even mooi als die van de
de dichters
dichters van
van het
het einde
einde
die talrijk zijn in zijn
der negentiende
negentiende eeuw.
eeuw. Maar
Maar de
de onderwerpen
onderwerpen zijn
zijn volkomen
volkomen nieuw.
nieuw. Philippe
Philippe
Diolé tracht zelfs
"Het duiken",
duiken", schrijft
schrijfthij,
hij,„dat
"dat
zelfs een
een nieuwe
nieuwe taal te
te scheppen.
scheppen. „Het
reeds dienst
dienst doet
doet bij
bij onderzoekingen
onderzoekingen op het
het gebied
gebied van
vande
deoceanografie,
oceanografie, de
de
reeds
biologie, geologie en archeologie,
archeologie, kan en moet
moet ook
ook tot
toteen
eenmiddel
middelvoor
voorpsychopsychobiologie,
logisch
onderzoekworden
wordenverheven
verheven....
.... Het
Het diepe
diepe water
water isis een
een milieu
milieu dat
dat nog
nog
logisch onderzoek
nagenoeg niets
niets voor ons betekent". Diolé
Diolé verzekert,
verzekert, dat
dat wij
wij van
van die
dieonbekende
onbekende
nagenoeg
"De wereld
wereld onder
onderwater,
water,
gebieden een prachtige
prachtige toekomst
toekomst mogen
mogen verwachten.
verwachten. „De
gebieden
wij niet
niet genoeg
genoeg kunnen
kunnen bewonbewonzo schrijft hij met
met een
een nobel
nobel enthousiasme,
enthousiasme, dat wij
deren, heeft
heeft ons
ons misschien
misschien nog
nog wel
wel iets
iets anders
anders tetebieden
biedendan
danalleen
alleenmaar
maardecors.
decors.
Wij hebben
hebben enige
enige jjaren
begrijpen dat de
de zee
zee niet
niet
aren vrije
vrije tijd
tijd nodig
nodig gehad
gehad om te begrijpen
alleen
maar een
een exploratiegebied
exploratiegebied is,
een streek
streek om
om tetebezoeken,
bezoeken, een
eenmooier
mooier
alleen maar
is, een
verlengstuk
vasteland. De
De zee
zee isisvoor
voordedemens
mensook
ookervaringsgebied,
ervaringsgebied,
verlengstuk van
van het vasteland.
kan gaan.
waarvan
consequenties niet
de weg kan
gaan. Wie zich
zich daar
daar
waarvan hij
hij de consequenties
niet langer
langer uit de
waagt
een andere
andere phase
phase van
van het
hetmenselijk
menselijkbestaan
bestaankennen,
kennen, een
eenandere
andere
waagt leert een
verlichting van de
de geest".
geest".
Wij moeten
moeten de
de lyrismen,
lyrismen, ook
ook die
die van
van het
het intellect,
intellect, niet
nietverwerpen.
verwerpen. Misschien
Misschien
heeft Philippe Diolé
Diolé gelijk;
gelijk; maar
maar indien
indien hij
hij zich
zich zou
zou vergissen,
vergissen, behoudt
behoudt hij
hij toch
toch
zijn
treffend getuigenis
getuigenis isis van
van de
de
zijn verdiensten
verdiensten als
als schrijver
schrijver van
van een
een boek
boek dat een treffend
rijkdom en de vrijheid
vrijheid van
van de
demenselijke
menselijke geest.
geest.

interrogation van
Van die
die vrijheid
vrijheid getuigt
getuigtook
ookhet
hetessayistische
essayistische werk
werk Foi
Foi et interrogation
Abbé
Duméry 6), een
een bekend
bekend filosoof
filosoof uit
uit de
deschool
school van
van Blondel,
Blondel, die
die vooral
vooral
Abbé Duméry
naam
gemaakt met
met zijn
zijn boek
boek Les trois tentations de l'apostolat
I' apostolat moderne,
moderne,
naam heeft gemaakt
maar die
die misschien
misschien nooit
nooit zoiets
zoiets meeslepends
meeslepends heeft
heeftgeschreven
geschrevenals
alsdeze
dezeessays.
essays.
In een reeks
reeks hoofdstukken,
hoofdstukken, gewijd
gewijd aan
aan het
het hedendaagse
hedendaagse atheïsme,
atheïsme, de spiritualiteit in het
het huwelijk,
huwelijk, de
delotsbestemming,
lotsbestemming, Paul-Jean
Paul-JeanSartre,
Sartre,de
deaesthetica,
aesthetica,de
depoëzie
poëzie
enzovoorts,
recente problemen
problemen en
en strij
strijdvragen
verjongen en
en
enzovoorts, weet
weet hij
hij oude en recente
dvragen te verjongen
5)
Editions Albin
Albin Michel.
Michel.
5 ) Editions
6)
Editions P.
P. Téqui.
Téqui.
8 ) Editions
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te verlevendigen, mede dank zij zijn voortreffelijke stijl en zijn diepgaande,
doorleefde eruditie. De philosophie is voor hem allerminst een in zichzelf besloten activiteit, maar philosopheren vat hij op als een daad van confrontatie en
uitwisseling. Henri Duméry heeft de moed, het vraagstuk van wat hij noemt
„de alibi's van de gelovige" aan de orde te stellen in een hoofdstuk waarin hij
zich afvraagt, op welke wijze de Christen gelooft aan de waarheid en aan de
vrijheid. Hij verklaart dat de gelovige zichzelf miskent en te kort doet, als hij
zich verbeeldt dat het ware hem voorafgaat, hem doordringt en hem zonder
inspanning draagt. Met andere woorden: het geloof is geen weelde en niet iets
voor het gemak. Iedere bladzijde van Foi et interrogation bevat die harde les.
Het is een boek, dat iedere ernstige lezer zou moeten bezitten, want het is heilzaam als een zweepslag.

KRONIEK
GODSDIENSTIGE KRONIEK

Bedreigd Limburg?
door L.
L. DE CONINCK
CONINCK S.J.
S.J.
door

L

IMBURGERS houden
geboortestreek: Liefde
Liefde kan blind
blind zijn
zijn
IMBURGERS
houden veel
veel van
van hun geboortestreek:
....maar
maarook
ookhelderziend,
helderziend, scherpzinnig
scherpzinnig en moedig
Wantom
omalles
allestete
....
moedig....
.... Want
willen
willen zien,
zien, is er
er moed
moed nodig.
nodig. Deze
Deze gedachten
gedachten schoten
schoten mij
mij te binnen,
binnen, bij
bij het
het
de uitvoerige
uitvoerige studie
studie door
door P. Jan Kerkhofs
Kerkhofs zo
zo juist
juistgepubliceerd
gepubliceerd 1).
lezen van de
1) .
het statistisch
statistisch apparaat,
apparaat, leest
leest men
men zijn
zijnboek
boekals
als een
eenroman.
roman.De
De
Niettegenstaande het
huidige sociologische
sociologische navorsingen
godsdienstig gebied
gebied beogen
beogen meer
meer dan
dan
huidige
navorsingen op
op godsdienstig
opeen te
te stapelen.
stapelen. Men
Men tracht
trachtdie
diegetallen
getallenteteverstaan:
verstaan:de
defeiten
feitenworden
worden
getallen opeen
geïnterpreteerd;
geïnterpreteerd; hun oorzaken
oorzaken worden
worden nagegaan;
nagegaan; meteen
meteen worden
wordenrichtlijnen
richtlijnen
de actie.
actie. Iedere
Iedere gezonde
gezonde pastoraal
pastoraal steunt
steuntop
opeen
eendergelijke
dergelijkeonderonderontdekt voor de
bouw. Een goede prognose moet
moet ingegeven
ingegeven zijn
zijn door
door een
eennauwkeurige
nauwkeurigediagnose.
diagnose.

***
* * *
We kennen
kennen allen
allen de
de provincie
provincie Limburg
Limburg gelegen
gelegen in
inde
deNoord-oostelijke
Noord-oostelijke hoek
hoek
België. Wij
weten misschien
misschien minder
ons Limburg
Limburg samen
samen met
met NederNedervan België.
Wij weten
minder dat ons
lands-Limburg en Noord-Brabant
Noord-Brabant een merkwaardig
merkwaardig gebied is in
in Europa.
Europa. Deze
Deze
lands-Limburg
vormen een
een eiland
eiland met
meteen
eenhomogeen
homogeenkatholieke
katholiekebevolking:
bevolking:stad
stad
drie gouwen vormen
dezestreek
streekdede„j"jongdorp maken
maken er
er één
één„Civitas
"CivitasDei"
Dei"uit
uit!
Daarenbovenisisdeze
en dorp
! Daarenboven
ongvan de
de bevolking
bevolking is
is nog
nog geen
geen 15
15 jjaar
en 52%
52%
ste" van ons hele land
land:: 33% van
aar oud en
25 jaar.
jaar.
nog geen 25
Limburgse geschiedenis
geschiedenis kan
drie tijdvakken
tijdvakken verdelen.
verdelen. Het
Heteerste
eerste
De Limburgse
kan men in drie
gaat tot aan
aan de
deLuikse
Luikse revolutie,
revolutie, die
diezoals
zoals men
menweet
weetop
opdedeFranse
Franseanticipeerde.
anticipeerde.
bewoners leven verdeeld over de zandige
zandige arme
arme heide
heide van
van de
deKempen
Kempenen
endede
De bewoners
vruchtbarevelden
veldenvan
vanHaspengouw
Haspengouw- het
vruchtbare
hetland
landder
dervadsige
vadsigekoningen,
koningen,„les
"lesrois
rois
is door
door en
en door
doorkatholiek.
katholiek. Zeer
Zeervroeg
vroeg isishet
hetchristendom
christendom
fainéants".
leven is
fainéants". Het leven
er verkondigd en langzamerhand
langzamerhand heeft het
het gans
gans het
hetbestaan
bestaan doordrongen,
doordrongen, zodat
zodat
men er zich niet
niet kan
kan voorstellen
voorstellen dat
dat iemand
iemand of
ofiets
iets niet
nietchristelijk
christelijkzou
zouzijn.
zijn.Het
Het
tweede
ziet een
eenverandering
veranderingintreden
intreden:: dedeFrans-sprekende
Frans-sprekendebewoners
bewoners
tweede tijdvak ziet
Bij de
de
nemen
anticlericalisme over
van Luik
Luik uit
uitgepropageerd
gepropageerdwordt
wordt!! Bij
nemen het anticlericalisme
over dat van
aanvang
twintigste eeuw
eeuw luidt de
de ontdekking
ontdekking en
en ontginning
ontginningder
derkolenkolenaanvang van
van de twintigste
mijnen een derde tijdvak
tijdvak in:
in: de
de oeroude
oeroudelandbouwbevolking
landbouwbevolking wordt
wordtgeïndustriageïndustrialevenswijze moet
geheel niet
niet was
was
liseerd,
liseerd, zodat ze een levenswijze
moet aannemen
aannemen waarop
waarop ze
ze in
in 't geheel
voorbereid.
bemoeit men zich aanstonds,
aanstonds, van katholieke zijde, met de
de
voorbereid. Gelukkig bemoeit
organisatie
het verenigingsleven.
verenigingsleven. Doch
Dochterzelf
terzelfdertijd
komen socialisme
socialisme en
en
organisatie van het
dertij d komen
communisme
Limburg een
een zeer
zeer ernstige
ernstige crisis.
crisis.
communisme op.
op. Daarmee
Daarmee begint
begint voor
voor heel Limburg
Zal dit door
door en
en door
door christelijk
christelijk volk
volk trouw
trouw blijven aan zijn
zijn traditioneel
traditioneel christechristeMilieu.- r Proeve van een
Sociaal Milieu.
1)
Dr J.
S.J., Godsdienstpraktijk en Sociaal
Kerkhofs S.J.,
1 ) Dr
J. Kerkhofs
Lumen Vitae, 1954,
godsdienstsociologische studie der provincie Limburg. -r Brussel,
Brussel, Lumen
1954,
377 pp.
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lijke aard,
aard, of zal het die
die verloochenen
verloochenen?? Zal het meegesleept worden in de
de algealgemene
ontkersteningsstroonI ofof niet?
het verhinderen
verhinderen en
en hoe
hoe?
Het
mene ontkersteningsstroom'
niet ? Kan
Kan men
men het
? Het
onderzoek
deze vragen
vragen een
een antwoord
antwoord geven,
geven, of,
of,juister
juister
onderzoek van
van J.J. Kerkhofs
Kerkhofs wil op deze
nog,
de elementen
elementen van
van het
het antwoord
antwoord ter
ter beschikking
beschikking stellen. Hoe
Hoe ziet
ziet het
heterer
nog, de
? Mag
tegenwoordig uit, na
na 50
50jaar
jaarcrisis
crisis?
Magmen
menspreken
sprekenvan
vanvooruitgang,
vooruitgang,achterachteruitgang of
of stabilisatie?
stabilisatie?
Ziehier vooreerst
toestand er
er isis op
opgodsdienstig-kerkelijk
godsdienstig-kerkelijk gebied.
gebied.
vooreerst hoe de toestand
De cijfers
cijfers over
over de
de zondagviering
hier niet
nietuitvoerig
uitvoerigaangeven.
aangeven.
zondagviering kunnen
kunnen we hier
Maar
de grote
grote aggloaggloMaar ze
ze bewijzen
bewijzen dat
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Hoe staat het met de sociaal-economische toestand ?
Het gezinsleven is hier nog kerngezond. Waar het geboortecijfer voor heel
België 16,52 per duizend bedraagd, is het voor Limburg 24,83. Waar de kinderrijkdom in heel ons land 170 kinderen bedraagt op 100 gezinnen, telt men er
hier 299 ! Boven heb ik reeds aangegeven, hoe jong de bevolking is. Dit zal zo
blijven zolang het leven christelijk blijft. Want ook in Limburg vertellen de
cijfers, dat een ernstig godsdienstig leven samenvalt met rijke kinderzegen.
De industrialisatie van de provincie en de aangrenzende streek stelt nieuwe
problemen. De 7 kolenmijnen verschaffen werk aan 38.466 arbeiders, waaronder 11.681 vreemdelingen, hoofdzakelijk Italianen en Polen. De meesten
onder hen zijn bij hun aankomst nog practiserende gelovigen .... weldra verandert dit. Deze ontwortelde mensen gaan geestelijk ten onder. Wel hebben ze
landgenoten als zielzorgers. Maar dat schijnt niet te volstaan. Deze inwijkelingen
blijven onder elkander .... en sluiten zich niet bij de inwoners aan. Deze
laatsten zoeken trouwens ook geen contact met hen, integendeel. Wie de nijverheidsstreek kent, weet dat de inwijkelingen wonen in afzonderlijke „cités",
waaraan de bevolking spotnamen geeft !
Maar het Limburgse probleem is niet uitsluitend een immigratieprobleem,
maar evenzeer een probleem der emigratie. Wie zou vermoeden dat Brussel
bijna evenveel Limburgers telt als de grootste Limburgse agglomeratie ? Dagelijks trekken 15.000 arbeiders naar het Luikse nijverheidsgebied. Honderden
gaan op en neer naar andere provincies of naar Nederland. Daar vinden ze hun
werk en hun loon, maar daar komen ze ook in aanraking met andersdenkenden.
De traditionele levensopvatting en levensrichting blijkt jammer genoeg niet in
staat om weerstand te bieden tegen deze uiteenlopende invloeden. Zo is het dan
ook te verklaren, dat in de zo katholieke gouw Limburg een negende der kiezers
anticlericaal stemt !
Dit kort overzicht van de studie van P. Kerkhofs geeft slechts een onvolmaakt beeld van de massa concrete gegevens die erin verwerkt zijn, want bij het
onderzoek werd geen enkel dorp overgeslagen. Het verzamelde materiaal stelt de
lezer in staat om zich over elke plaats een tamelijk juist oordeel te vormen.
* * *

Uit deze overrijke stof heeft de schrijver zeer nuttige lessen getrokken, die
kostbare wenken bevatten voor de aanpassing der zielzorg. Limburg staat in een
heel andere positie dan de grote katholieke landen als Spanje en Ierland, die
meer op zich zelf aangewezen zijn en minder beïnvloed worden door hun
naaste omgeving. Onze provincie wordt meegesleept in de stroom van het
moderne leven en dit moderne leven dringt er overal binnen. Zal Limburg
worden gelijkgeschakeld met zijn ontkerstende omgeving, of zal het, alhoewel
gemoderniseerd, toch nog de oude, gezonde, vrome gouw blijven van vroeger ?
Is dit een ijdele droom, waaruit men in bittere ontgoocheling zal ontwaken, of
is deze verwachting verantwoord ?
Het betoog van P. Kerkhofs wijst duidelijk in de richting van de tweede
veronderstelling. Zijn ontleding van de macht, uitgeoefend door het milieu, is
merkwaardig. Dat de omgeving op de mens inwerkt en hem, lichamelijk en
geestelijk, boetseert weten wij. Dat een plotselinge verandering van milieu
noodlottig kan zijn, bewijst de ondervinding. Maar wat is eigenlijk het dynamisch element van het milieu ? De schrijver meent dat het de stabiliteit is.
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dergelijke" (d.i. van een juiste) „opvatting van de Christelijke ascese bij de
psychiaters alle begrip ontbreekt".
Een uitvoerige bestudering van de psychiatrische literatuur stelt Pater Munsters in het gelijk voor zover het niet katholieke auteurs betreft en dan nog met
ten minste één uitzondering (Dr Zilboorg) die zijn regel bevestigt.
Aan de overgrote meerderheid van niet-katholieke psychiaters is de diepere
betekenis van de ascese (in christelijke zin) ontgaan, misschien omdat noch de
ascese, noch ook het volledige mens-zijn begrepen kan worden vanuit een te zeer
in het biologische verankerde psychologie.
dit is aantoonbaar op grond van een uitgebreide literatuurKlaarblijkelijk
blijft elke spirituele achtergrond en ondergrond van de christelijke
studie
ascese volstrekt vreemd aan niet katholieke psychiaters, die de ascese alleen
schijnen te kennen als boetedoening en versterving.
Dat de actieve oefeningen van ascese een bedoeling hebben neemt een ieder
zonder meer aan, maar bij gebrek aan een geestelijk doel dat niet gekend of
erkend wordt, zoekt men het doel in de biologische, bij voorkeur de sexuele
sfeer. Het beteugelen van de sexuele drift is voor velen een uitermate verdachte
bezigheid, waarmede men de orde van de natuur perverteert en dit des te meer
naarmate het met vreugde geschiedt.
Ascese bij Freud
Dat men bij Freud ten aanzien van de christelijke ascese een scherp omschreven standpunt kan vinden is niet te verwachten, al was het alleen maar op grond
van het feit dat „de intieme houding van Freud ten opzichte van de godsdienst
hemzelf nooit duidelijk schijnt geweest te zijn en dus nooit door Freud voor
anderen is duidelijk gemaakt". Zoals Zilboorg aantoonde is het welhaast zeker
dat God en godsdienst door Freud op grond van een psychisch jeugdtrauma
zijn verdrongen. Niet slechts 40 jaar zoals Suzanna Cassirer Bernfeld opheeft Freud doorgebracht
zegt Zilboorg
maar zijn hele leven
merkte
met te trachten de catastrophe te herstellen, die hij in zijn jeugd onderging 2) .
Gaat men in de verzamelde werken van Freud na hoe dikwijls hij het begrip
ascese ter sprake brengt, dan is dit precies viermaal.
1. In band 13 vinden wij de studie: Eine Teu f etsneurose im Ziebzehnten Jahrhundert waarin de levensgeschiedenis van de Beierse schilder Christoph
Haitzmann, die een pact met de duivel sloot, wordt geanalyseerd. Het
die aan God en
einde van deze schilder, die monnik werd, bevredigt ons
meer dan Freud. Waar het op aan komt is de volgende
Genade geloven
tekst:
„Ook de slechte levensdagen van onze schilder zouden geen duivelsneurose
bij hem hebben uitgelokt, indien niet uit zijn nood een versterkt verlangen naar
de vader gegroeid was. Nadat echter de melancholie en de duivel hadden afgedaan, kwam het bij hem nog tot een strijd tussen enerzijds de libidineuze
„levenslust" en anderzijds het inzicht dat het belang van lijfsbehoud dwingend
verzaking en ascese eist" 3) .
2) Supplement de la Vie Spirituelle Jrcj. 1953 blz. 5.
3) Freud Gesammelte Werke Bnd. 13 blz 352.
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2. In de 11e band: Vorlesungen zur Ein f uhrung in der Psychoanalyse is in het
hoofdstuk „Widerstand und Verdrangung" sprake over „ascetische trekken
in de neurose". Er is hier sprake van de zg. Uebertragungsneurosen onder
welk verzamelbegrip Freud de angsthysterie, de conversiehysterie en de
dwangneurosen samenbrengt. De tekst luidt:
„Inderdaad laten reeds enige trekjes van het ceremonieel van onze tweede
patiënte dit ascetische, de sexuele bevrediging vijandige, karakter zien ...." 4) .
Dat deze beide citaten voor de vorming van een begrip van de houding van
Freud ten aanzien van de ascese van gering belang zijn, is dunkt mij duidelijk;
men ziet hier alleen duidelijk dat de ascese bij Freud betekent strijd tegen
sexualiteit, tegen sexuele begeerte.
3. In dezelfde band antwoordt Freud op het verwijt dat men veertig j aar
geleden, ook van katholieke zij de, gaarne richtte tot de psycho-analyse,
namelijk dat deze een sexuele bandeloosheid zou propageren. Het was in
1917 dat Freud schreef:
„Maar, Dames en Heren, wie heeft U dan zo foutief ingelicht ? Er is geen
sprake van, dat de raad, zich sexueel uit te leven, in de analytische therapie een
rol zou kunnen spelen. Alleen daarom al niet, omdat wij zelf hebben geleerd,
dat bij de zieke een hardnekkig conflict bestaat tussen de libidineuze drift en de
verdringing van de sexualiteit, tussen de zinnelijke en de ascetische richting. Dit
conflict wordt niet opgeheven daardoor dat men één dezer richtingen aan de
zegepraal helpt over de andere. Wij zien het toch, dat bij de nerveuze mens, de
ascese de overhand behouden heeft. Het gevolg daarvan is juist dat de onderdrukte sexuele streving zich lucht verschaft in symptomen. Indien wij nu integendeel aan de zinnelijkheid de overwinning zouden verschaffen, dan zou de
opzij geschoven sexualiteitsverdringing (d.i. de ascetische richting; noot van de
vertaler) door symptomen worden vervangen. Geen van beide beslissingen kan
het innerlijke conflict beëindigen, in beide gevallen bleef één gedeelte onbevredigd. Er zijn maar weinig gevallen, waarin het conflict zo labiel is, dat een
factor als het partijkiezen van de arts de doorslag geven kan en deze gevallen
behoeven eigenlijk geen analytische behandeling" 5) .
Freud preciseert dan verder, dat het neurotische conflict niet verwisseld mag
worden met de normale strijd tussen physieke krachten; in het neurotische

conflict is echter noch de sexuele bandeloosheid, noch ook de verdringing van
de sexualiteit een middel tot genezing.
4. In band 8 van de Gesammelte Kerke vindt men tenslotte de volgende tekst:
„In tijden, waarin de bevrediging van de liefde geen moeilijkheden ondervond, zoals bijvoorbeeld ten tijde van de ondergang van de antieke cultuur,
werd de liefde waardeloos, het leven leeg, en er waren sterke reactievormingen
nodig om de onmisbare gevoelswaarden weer te herstellen. In deze samenhang
kan men beweren dat de ascetische stroming van het christendom voor de liefde
psychische waarden heeft geschapen, die de heidense oudheid haar nooit kon
verlenen. Tot de hoogste betekenis geraakte zij (de ascetische stroming) bij de
4) idem Bnd. 11 blz. 310.
5) idem Bnd. 11 blz. 449.
5

PSYCHO-ANALYSE EN CHRISTELIJKE ASCESE

66

ascetische monniken, wier leven bijna alleen was vervuld van de strijd tegen de
libidineuze bekoring" 6) .
In deze contekst vindt men ook de volgende merkwaardige woorden:
„Het is zeker algemeen geldig, dat de psychische betekenis van een drift met
zijn verzaking stijgt".
Wat echter de bevrediging van een drift betreft schijnt een tegenstelling te
bestaan tussen het sexuele instinct en de andere instincten; want daalt niet in
tegenstelling met de andere instincten waar dit niet zo is de waarde die
het sexuele instinct zich in de geest verworven heeft onvoorwaardelijk met zijn
bevrediging ? Freud vervolgt dan:
„Ik geloof dat men, hoe vreemd het ook klinkt, zich zou moeten bezinnen op
de mogelijkheid dat iets in de natuur van de sexuele drift zelf het tot stand
komen van de volle bevrediging niet gunstig is" 7) .
Freud zegt dus hier:
1. onbeperkte liefdesbevrediging maakt de liefde waardeloos ;
2. de ascetische richting van het christendom gaf aan de liefde een nieuwe
waarde in psychisch opzicht;
3. de psychische betekenis van het sexuele instinct neemt af (daalt) door de
bevrediging ervan;
4. in de natuur zelf van de sexuele drift is er iets dat volledige bevrediging
ongunstig schijnt te zijn.
Het lijkt mij dat Freud hier zonder enige twijfel een positieve zijde belicht
van de Christelijke ascese in engere zin van strijd tegen de sexuele bekoring, de
enige betekenis die Freud aan het woord toekent.
Het verzaken aan een goed heeft in de gedachtenwereld van Freud geen
uitsluitende negatieve betekenis en is zelfs door Freud ook gezien als een
noodzakelijkheid.
Reeds in de biologische orde geeft Freud, getuige ons laatste citaat, aan de
verzaking een onmisbare plaats. Maar er is meer.
In een van zijn eerste werken kwam Freud al tot de volgende conclusie:
„Wanneer onze patiënten ons vragen of de psycho-analyse hun het geluk zal
brengen moeten wij hen aldus antwoorden: Wij zullen trachten U van Uw
symptomen te bevrijden en gij zult U zelf hervinden met het lij den, dat het deel
is van de mensheid". Zoals men ziet acht Freud smart en lijden niet uitgesloten
in de staat van gezondheid.
Trouwens de analyse zelf vraagt volgens Freud al een klimaat van verzaking.
„Vanaf het begin van de analyse wordt patiënt aangespoord, noch in zijn
beroep, noch ook in zijn burgerlijke staat veranderingen aan te brengen, zo lang
hij in behandeling is. Het verloop van een analyse is geen cursus in de kunst
zichzelf alles toe te staan; naar aanleiding hiervan mag men nooit vergeten dat
de psycho-analytische behandeling geheel voortschrijdt in een atmosfeer van
verzaking (Versagung)".

Gevolgtrekking
Wanneer dit alles is wat men in de werken van Freud over ascese kan bijeen
8)
7)

idem Bnd. 8 blz. 88.
idem Bnd. 8 blz. 89.
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lezen, dan is allereerst bevestigd de verwachting, dat bij Freud geen systematische behandeling van de ascese te vinden zou zijn.
Daarnaast valt sterk op, dat Freud aan het begrip ascese slechts één enkele
betekenis toekent, namelijk die van verzaken aan de sexuele drift, van strijd
tegen de sexuele drift.
Maar dat neemt niet weg, dat Freud in meedogenloze openhartigheid tegelijkertijd vast stelt dat deze ascese zelfs nog een belangrijke betekenis heeft, zozeer
zelfs, dat „die ascetische Stromung des Christentums"
die Freud niet anders
zien kan dan in de beschreven allerbeperkste zin
fiir die Liebe psychische
Wertungen geschaffen hat, die ihn das heidnische Altertum nie verleihen
konnte".
Tenslotte is het duidelijk, dat het begrip ascese bij Freud altijd gebleven is
buiten de religieuze gezichtseinder.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL
A ruim drie weken vergaderd te hebben zijn de „Grote Vier" 18 Februari jl.
uiteengegaan met de verklaring, dat zij over de Duitse en Oostenrijkse vraagstukken en het probleem der Europese veiligheid geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. Dit negatief resultaat zal niemand verwonderen. Enerzijds ligt het niet
in de lijn van Moskou om de eenmaal onrechtmatig verkregen positie te ontruimen;
anderzijds wensen de Westerse mogendheden de deur niet open te zetten voor een
verdere verbreiding van het communisme. Men mag zich verheugen over de vastberaden eensgezindheid, waarmee de „Grote Drie" de stormloop van Molotof op de
E.D.G. en op de Nato hebben afgeslagen. Reeds bij het eerste voorstel voor een
vredesverdrag met Duitsland kwam de aap uit de mouw: Alle strijdkrachten der
bezettende mogendheden moeten na één jaar worden teruggetrokken en alle buitenlandse militaire bases op Duits gebied moeten worden opgeheven. Duitsland mag niet
deelnemen aan een verbond, dat gericht is tegen enig land, dat in de tweede wereldoorlog heeft gestreden. De regering van een verenigd Duitsland zal niet verplicht zijn
door Oost- of West-Duitsland aangegane verplichtingen op politiek of militair gebied
over te nemen. Het gebied van de Duitse staat zal worden bepaald door de grenzen,
die op de overeenkomst van Potsdam zijn vastgelegd. Omtrent de voorlaatste eis
verklaarden de Westerse Drie dat de Bondsrepubliek weliswaar de E.D.G. aanvaard
heeft, maar dat een regering voor heel Duitsland uitdrukkelijk de bevoegdheid zal
hebben om internationale verplichtingen van de beide bestaande regeringen over te
nemen, doch evenzeer om ze te weigeren. Daarom, en niet minder omdat de inhoud
van het eventuele vredesverdrag nog niet vaststond, was het, zoals Bidault opwierp,
volkomen zinloos op Molotof's alternatief in te gaan: een volksstemming over de
vraag, of het Duitse volk een vredesverdrag dan wel de E.D.G. wenste. Na deze
onvruchtbare praeliminairen kwam eindelijk het reeds vroeger vermelde plan-Eden ter
sprake. Molotof keerde het om. In plaats van met vrije verkiezingen, die te zeer een
formele constitutionele geest ademden en te veel aandacht schonken aan parlementaire
finesses, te beginnen, wenste hij in de eerste plaats de samenstelling van een voorlopige regering, wier taak het zou zijn een „echt democratische" kieswet op te stellen.
De verkiezingen zouden gehouden worden onder controle der bezetters, ieder afzonderlijk in de eigen zone. Voordien moesten echter de bezettingstroepen teruggetrokken
zijn. Dulles verwierp met klem dit voorstel, waarvan de consequentie zou zijn, dat
„niet alleen West-Duitsland, doch ook geheel West-Europa zou worden opengelegd
voor de machtige strijdkrachten, die ten Oosten er van bestaan". Ook op dit punt
teruggeslagen kwam Molotof met een „Europees Veiligheidspact" voor de dag, dat
hij zelf niet in ernst kon bedoelen. Het was niet meer dan een slechte grap, die dan
ook met een niet al te beleefd gelach door de westelijke ministers werd ontvangen. In
feite was het een kinderlijke poging de Nato uiteen te scheuren. In plaats van groepen
van Europese staten die tegen andere Europese staten gericht zijn zou een algemeen
Europees veiligheidsverdrag tot stand moeten komen, waarvan de leden niet zouden
deelnemen aan bondgenootschappen, welke in tegenspraak zijn met de bedoelingen
van het verdrag. Het communistisch China en de V. Staten zouden waarnemers
kunnen zenden naar de bijeenkomsten van de organen van dit lichaam. Bidault en
Eden antwoordden hierop, dat zij zich geen Europese veiligheid konden voorstellen

N

POLITIEK OVERZICHT

69

zonder ook de V. Staten te omvatten. En Dulles ging wat dieper op de zaak in, toen
hij in herinnering bracht, dat de Sovjet-Unie de verdeling van Europa, o.a. door het
opslokken van de Baltische landen en door het uitvloeien van haar grenzen tot zij een
derde deel van de mensheid overheerste, op haar geweten heeft. „Zo is Europa verdeeld in „opgezogen" staten en in landen, die niet opgezogen wensen te worden". Tot
ontmoediging van de socialisten-leider 011enhauer, die nog gehoopt had op de Duitse
eenheid in ruil voor de E.D.G., liet Molotof het herstel van de Duitse eenheid in de
steek. Geen vrije verkiezingen, maar wel neutralisatie en geallieerd toezicht op de
politietroepen. Onder protestbetogingen in West-Berlijn tegen Molotof en in OostBerlijn tegen de „Grote Drie" namen de vier ministers hoffelijk van elkaar afscheid,
waarbij Molotof de samenwerking prees, die zijn collega's hem geboden hadden.
Voor de Oostenrijkse regering was, zo mogelijk, de ontgoocheling nog wranger.
Sinds 1949 lag een concept-staatsverdrag op tafel, hetwelk, hoewel allesbehalve
gunstig voor Oostenrijk's financiën, de westerse mogendheden bereid waren te tekenen
in overeenstemming met de regering van dit land. De minister van buitenlandse zaken,
Figl, was vol goede hoop te Berlijn aanwezig. Maar Molotof, beducht, dat de verbindingsweg, die door Oostenrijk loopt, met de Sovjet-troepen in Hongarije en Roemenië
verloren zou gaan, maakte thans bezwaren tegen het ongewijzigd aanvaarden van dat
concept. Hij beweerde een „Anschlus" te moeten voorkomen en daarom zou Oostenrijk zich moeten verplichten neutraal te blijven, een eis, waartegen Figl geen bezwaren
had. Het meest verraderlijke was echter het voorbehoud, dat, zolang er geen Duits
vredesverdrag is, de troepen der vier landen in Oostenrijk moesten blijven. Bij deze
woorden liep het Dulles koud over de rug en Figl verklaarde, dat in Oostenrijk alle
begrip voor deze eis ontbrak, omdat men zich geen onafhankelijkheid kan voorstellen,
gepaard gaande met een bezetting.
Niettemin zijn de westerse mogendheden niet zonder hoop. Door middel van de vier
hoge commissarissen in Duitsland denken zij de gevolgen van de verdeling van
Duitsland te kunnen verzachten. Zij zullen met Moskou van gedachten wisselen om
tot een geslaagde oplossing van een ontwapeningsovereenkomst te komen. Het contact
is niet afgebroken en, zoals Bidault opmerkte, „Wat nog niet rijp is in Februari kan
heel goed gerijpt zijn enige tijd later". De „geheime besprekingen" hebben geleid tot
het besluit om op 26 April a.s. te Genève een conferentie der „Grote Vijf" te beleggen
over Korea en Indo-China. Nóch het uitnodigen tot het bijwonen van de conferentie,
nóch het houden zelf ervan zal kunnen worden uitgelegd als een diplomatieke erkenning van het bewind van Peking, voor zover dit nog niet erkend is. Nochtans maakten
zich nationaal China en Z.-Korea ongerust over deze stap, die zij beschouwen als een
overwinning van het Kremlin en een inleiding tot de erkenning van Peking door de
V. Staten.
Niet de bejaarde de Gasperi, die als partijsecretaris van de christen-democraten veel
invloed kan uitoefenen, maar de geweldenaar, de „ijzeren" Scelba heeft in Italië een
nieuwe regering gevormd. Voorzichtiger dan zijn mislukte voorganger Fanfani had hij
zich bij voorbaat van een meerderheid, zij het een kleine, verzekerd. De democratische
middencoalitie, bestaande uit de christen-democraten, de socialisten van Saragat en de
liberalen beschikt ongeveer over 303 zetels tegenover 287 der oppositie, terwijl de
kleine Republikeinse Partij, zonder aan de regering deel te nemen, haar steun in de
volksvertegenwoordiging heeft toegezegd. Het regeringsprogram wijkt niet ver af van
dat van Fanfani: doortastende sociale hervormingen, trouw aan het Atlantisch Pact
en de vaste wil de stabiliteit van de lire te handhaven. Hoewel Scelba een zware
dobber zal hebben — de extremisten van links, de communisten, en die van rechts,
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de neo-fascisten en de monarchalen zijn van hem afkerig
is hij er de man niet
naar voor hen op zij te gaan. In de Kamer en in de Senaat werd hij door deze vertegenwoordigers allesbehalve vriendelijk of beleefd ontvangen. Dit nam niet weg, dat
de Senaat hem met 123 tegen 110 stemmen haar vertrouwen schonk. Opgehitst door
communistische agitatoren demonstreerden arbeiders tegen de nieuwe regering. Op
Sicilië kwam het tot botsingen waarbij doden vielen. In Turijn en andere steden werden
stakingen afgekondigd, die echter niet die hevigheid hadden, welke de communistische
leiders er van gehoopt hadden.
In Frankrijk werd meer dan aan de wisselvallige strijd tegen de Vietmingh in IndoChina de aandacht getrokken naar enige disciplinaire maatregelen in de katholieke
Kerk. Sinds de Generaal der Dominicanen 3 Franse Provinciaals liet vervangen en
aan enkele paters verdere publicaties van hun geschriften verbood, is het reeds in
Januari door het H. Officie genomen besluit om tegen 1 Maart het experiment der
„priester-arbeiders" van Kardinaal Suhard te vervangen door een meer geordend
systeem van parochiële samenwerking, het voorwerp geworden van politieke en
sociale hartstochten. De communisten trachtten te bewijzen, dat de Kerk sociaal aan
de zijde van het kapitalisme staat, de socialisten hielden een politieke interpellatie in
de Kamer. Onder de katholieken heerste verwarring, die er niet minder op werd, toen
Mauriac tot op zekere hoogte het herstel van het Concordaat bepleitte, al was 't
maar om de invloed van de nuntius en dus van Rome in te perken! Mauriac meende,
dat hij spreken moest voor hen, wien het zwijgen was opgelegd en sprak de hoop uit,
dat, na de genezing van de Paus, de zaak nog eens bezien zou worden. Het was
echter overbodig dat Mauriac zich tot tolk maakte van de „zwijgenden". Want 73
priester-arbeiders hebben een verklaring in het licht gegeven in bewoordingen, die op
zich alleen reeds bewezen hoezeer ingrijpen noodzakelijk was. En de proprefect van
het H. Officie, waarvan de Paus zelf de Prefect is, heeft onomwonden verklaard: „Er
is geen kwestie meer van de priester-arbeiders. Er is slechts kwestie van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Laten zij, die nog hopen op een ommekeer zich geen
illusies maken". Hoeveel bewondering men ook moge koesteren voor de heldhaftigheid
en de offers door de priester-arbeiders gebracht, juist om de strekking van het bekende
werk Les Saints vont en enter in andere zin te voorkomen heeft de Kerk deze definitieve beslissing moeten nemen. Een aantal hunner uit Parijs en omgeving hebben een
ongelukkige brief aan kardinaal Feltin gericht, waarin zij kardinaal Suhard tegen de
tegenwoordige trachten uit te spelen. Op 1 Maart is gebleken dat de meesten de eed
van gehoorzaamheid, bij hun Priesterwijding afgelegd, zijn nagekomen.
Bijna gelijktijdig zijn in het Oosten, in Egypte en in Syrië, twee presidenten tot
aftreden gedwongen. In Egypte moest generaal Naguib zijn plaats afstaan aan de
36-jarige kolonel Gamal Abdel Nasser, althans in zoverre, dat Nasser wel minister-

president werd, maar dat de functie van staatspresident voorlopig open blijft. Naguib
had zich de ontevredenheid van de „Revolutionaire Raad", bestaande uit jonge officieren, op de hals gehaald door zijn streven de macht aan deze Raad te onttrekken en
alles in eigen handen te nemen. De eerzuchtige, anti-Britse Nasser, die het vertrouwen
geniet van de „Broederschap der Moslem", door Naguib kortelings opgeheven, geniet
populariteit bij de ambtenaren, de boeren en bij de Egyptische bevolking. De staatsgreep heeft echter in de Soedan onrust veroorzaakt, wijl Naguib uit deze landstreek
geboortig is.
De opstand tegen president Sjislakli van Syrië begon in Aleppo. Daar hadden de
Syrische Druzen reeds rebellie tegen Sjislakli bedreven en vonden een leider in de
militaire commandant van Aleppo, kapitein Moestafa Hamdoen. Men was ontevreden
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omdat Sjislakli nagelaten had de corruptie te bestrijden, een democratisch bewind in
te voeren en de vereniging van Syrië met Irak niet had bevorderd. Van zijn voorlopige opvolger Maamoen Koesbari verwacht men meer activiteit. Welke weerslag
deze mutaties op de internationale politiek zullen uitoefenen is onzeker. Maar de
koningen van Irak en Jordanië zullen alvast besprekingen voeren om hun houding te
bepalen.
NEDERLAND
Op de vraag van de heer Romme, welke kleur de P.v.d.A. heeft, antwoordde Mr
Burger, dat de P.v.d.A. geen levensbeschouwing heeft, maar een verzameling is van
verschillende levensbeschouwelijke richtingen met als einddoel „de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid". In de Eerste Kamer gaven de niet in deze
controverse betrokken partijen uiting aan hun beduchtheid, dat de samenwerking
tussen de K.V.P. en de P.v.d.A. verbroken zou worden, waarvan zij slechts onheil
voor het land verwachtten. De terugkeer tot een christelijke coalitie zowel als de
vorming van een „derde macht" werd aldus impliciet afgewezen. De leider van de
katholieke Eerste Kamer-fractie, Mr Kropman, achtte het moment gekomen om in een
principiële rede de katholieke levensbeschouwing uiteen te zetten. „Wat kennen en
begrijpen andersdenkenden van het katholicisme? Onze opvattingen van barmhartigheid, van maagdelijkheid, van ascese, van kinderzegen, van gehoorzaamheid aan de
Paus maken zij tot een caricatuur. En wat de volledige ontplooiing van de menselijke
persoonlijkheid betreft, die wordt alleen bereikt, als men het doel van het leven juist
ziet: God te dienen. Daarom is nu meer dan ooit voor ons eenheid nodig ook op
politiek gebied, omdat de plaats, die ons in staat en maatschappij toekomt — de
spreker bewees dit met cijfers nog lang niet bereikt is".
De „Kleine Commissie", bestaande uit delegaties van Nederland, de Antillen en
Suriname, heeft na eerst in Willemstad vergaderd te hebben, 7 Februari te Paramaribo
algehele overeenstemming bereikt over de nieuwe redactie in 61 artikelen met een
toelichting van een ontwerp-statuut voor het Koninkrijk nieuwe stijl. Aruba, dat ten
opzichte van Curagao „separacion" wenst, is voorlopig met een commissie van
onderzoek tevreden gesteld. Hierbij merkte minister Kernkamp op, dat „die eilandsregeling niet per se voor altijd hoeft te zijn". Wat er precies bepaald is, blijft geheim
tot de voltallige delegaties der R.T.C. na voortvarende behandeling in ieders eigen
land, de inhoud hebben goedgekeurd. De minister koesterde zo weinig twijfel aan die
goedkeuring, dat hij een bijeenkomst van de R.T.C. zelf overbodig achtte.
De arrestaties van Nederlanders in Indonesië hebben een protest uitgelokt van de
Nederlandse regering. De Hoge Commissaris te Djakarta heeft zich zeven maal
schriftelijk gewend tot het ministerie van buitenlandse zaken met het verzoek om
inlichtingen, waarop geen rechtstreeks antwoord werd gegeven. Evenmin werd hij in
staat gesteld aan deze Nederlanders consulaire bijstand te verlenen, terwijl zij nog
niet in de gelegenheid waren hun wensen kenbaar te maken in zake rechtskundige
bijstand. Op het schriftelijk verzoek deze gevangenen te mogen bezoeken werd slechts
vernomen, dat deze aangelegenheid onder het oog der betrokken instanties was
gebracht. Volgens de uit Indonesië uitgewezen journalist Evenhuis uitgewezen,
omdat hij de opgeblazen zaak van het Simpang-hotel te Surabaja tot redelijke
proporties had willen terugbrengen r heerste er in Indonesië een hetze tegen Nederlanders, die vooral door de Pemoeda's werd aangestookt. Ook volgens buitenlandse
bladen deed de Indonesische regering beter met de orde en de welvaart te bevorderen
dan het land open te laten liggen voor communistische infiltraties. Haar pogingen om
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de opstand in Atjeh te bedwingen zijn te zwak om enig gunstig resultaat te bereiken,
zodat er al gesproken wordt van een erkenning der Atjese autonomie.

1-3-'54

K. J. D.
BELGIË

Het werd tijd, dat het land juist wist, wanneer de verkiezingen zouden doorgaan.
Want in de betrekkelijke ongewisheid die tijdens de maand Februari heerste, won het
pre-electoraal klimaat al maar aan intensiteit en werd het parlementaire werk al maar
moei lijker. Weliswaar ging het officieus meer en meer vaststaan, dat op Palmzondag
naar de stembussen zou worden gegaan, maar dit werd tot begin Maart nergens
officieel bevestigd. Door een ondubbelzinnige mededeling had de regering zeker ook in
het heersende klimaat meer klaarheid kunnen scheppen. Nu is het wel niet onbegrijpelijk dat zolang gewacht werd met de kennisgeving van de fatidieke datum: de meerderheld wil zo veel mogelijk nog afwerken van haar legislatief programma, dat helaas
bij het begin niet voldoende scherp werd gesteld. Maar het spreekt vanzelf dat
de oppositie van haar kant zoveel mogelijk aan obstructie doet, en tevens nog zoveel
mogelijk van de parlementaire tribunes gebruik maakt om haar aanvallen te lanceren
en haar stellingen te verkondigen. Dit was een van de oorzaken voor het hortend
aflopen van dat legislatief programma. Een andere oorzaak ligt wel in het feit dat een
bepaalde strekking gaarne vertragingsmaneuvers had uitgevoerd ten opzichte van het
E.D.G.-verdrag in de Senaat. Het lijkt echter toch vast te staan dat de bekrachtiging
van dit verdrag de ontbinding nog zal voorafgaan.
Intussen kan de oppositie zich niet bijster beroemen op haar interpellaties. Zowel
die over de 21 maanden als vooral die over de Wet de Gryse en het rondschrijven
van 1950 brachten de interpellanten eer nadeel dan voordeel. Minister Jansen wist het
prachtig aan boord te leggen om de hypocrisie van de Socialisten in het tweede geval
aan de schandpaal te spijkeren. Hij bewees dat zij niet alleen zelf in tempore non
suspecto geheel accoord gingen met de maatregelen tot rehabilitatie van bepaalde
slachtoffers van het incivisme, maar dat zij privé even goed voor zulke personen
tussengekomen zijn als leden van de meerderheid dat hebben gedaan. Men vraagt
zich af, of de exploitatie van het patriotisme, vooral dan van hoera- en haat-patriotisme, die de linksen bij de gemeenteverkiezingen zo voortreffelijk gelukt is, en waarop
ze ook thans als op een hoofdtroef rekenen, hun ditmaal nog succes zal bezorgen. Zo
worden hun maneuvers toch doorzichtig genoeg om bij de nuchter gereputeerde Belg
verzet te wekken tegen die wansmakelijke actie. Misschien zal een opgemerkt artikel
als dat van dhr Scheyven, volksvertegenwoordiger voor Brussel en een van de
leidende koppen in het verzet tijdens de bezetting, daartoe nog bijdragen — terwijl
men anderdeels moeilijk de houding van dhr Fosty begrijpt die als christen journalist
het linkse spel blijft voortspelen. Maar het is tevens te betreuren, dat van Christelijke
zijde in dit opzicht van onvoldoende doorzicht wordt blijk gegeven, zoals in het geval
van oud-minister Brasseur, wiens vrouw sterk geïnteresseerd was in een Belgische
Messerschmitt-f irma
We mochten vorige maal bijzonder de aandacht vestigen op het verschijnsel der
scheurlijsten dat de meerderheidspartij heeft aangetast. Dit verschijnsel blijft zich
verder angstwekkend ontwikkelen. En helaas moet men al te dikwijls vaststellen: een
candidaat die zich ergens bedreigd of achteruitgesteld voelt, sluit meestal zijn oren
voor de eisen van het algemeen belang, en richt liever een scheurlijstje op dat hem
hoogstwaarschijnlijk niets kan bijbrengen, maar enkel een negatieve werking kan
uitoefenen. Voorzeker mag men dit niet veralgemenen. Voorzeker lijkt ook op ver... .
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schillende plaatsen het gezond verstand en de zin voor meer dan eng begrepen persoonlijk belang het te halen. Maar bewegingen als die van dhr St Remy en die van
de zgn. Christelijke Volksunie in Antwerpen blijven in hun eroderende strekking
zeer gevaarlijk. Het kan van een kleinigheid afhangen of ze tot de daadwerkelijke
kristallisatie van de ontevredenheid leiden. Zeker wendt de meerderheid tegen die
strekking een patent middel aan. Na de mislukking van het ontwerp van pensioenwet
voor de zelfstandigen, werd een ontwerp tot verbetering van het pensioen der vrijverzekerden, dat in feite verschillende interessante bepalingen van voormeld ontwerp
behelst, goedgekeurd. Na amendering door de Senaat werd de) grendelwet op de
grootwarenhuizen door de Kamer definitief aanvaard. Zo wordt de ene verzuchting
van de middenstand na de andere met positieve maatregelen beantwoord. Ook op
gebied van vergoedingspensioenen en oorlogsschade is het positieve werk van de
regering opvallend en tegemoetkomend genoeg om de onvoldaanheid van de patrioten
op te vangen. Maar zelfs waar men de regering tekortkomingen mag verwijten, zoals
inzake liquidatie van repressie en epuratie, of inzake bepaalde taaltoestanden (o.m.
op Buitenlandse Zaken), is het verkeerd de ontevredenheid door een scheurlijst te
willen kristalliseren Het resultaat kan slechts negatief zijn — én voor de eenheid der
Christenen én voor de betrokken belangen.
Over het algemeen zal veel afhangen van de wijze, waarop het de C.V.P. lukt de
bevolking bewust te maken van haar rol bij het scheppen van de toestand, die heden
in België werkelijk goed is. Instinctief voelt de bevolking dat zonder enige twijfel aan.
De verrassende onderschrijving van de nieuwe lening die einde Februari reeds de beste
verwachtingen overtroffen had, bewijst het economisch vertrouwen van het volk en
de algemene gewaarwording van voorspoed en veiligheid. Het is wel waar, dat de
levensduurte plots weer op een peil is komen te staan dat het tot hier toe bereikte
maximum gevaarlijk dicht benadert, maar dit is zonder twijfel een voorbijgaand verschijnsel dat wellicht met de lente zal verdwijnen. Het is van belang, dat sociale
bijverschijnselen vermeden worden, hoewel de oppositie daarop zal aansturen in de
hoop de totale indruk van sociale vooruitgang en rust die het homogeen beleid
kenmerkte, op het laatste ogenblik te overschaduwen. Op dat gebied is het niet zo
moeilijk de opinie aan het wankelen te brengen. Een andere electorale strekking die
zich bij de linksen aftekent, nl. de anticlericale, zal hun daarentegen weinig helpen.
Wellicht zal blijken dat het „chercher la bête" dat b.v. gebeurt bij de bespreking van
de Conventie met de H. Stoel betreffende Kongo verloren moeite is geweest.
Daarmee treden we de laatste maand voor de verkiezingen in. De Senaat is op zijn
beurt bezig de artikelen van de Grondwet aan te duiden die voor wijziging vatbaar
zijn. Hij is daarbij niet noemenswaard afgeweken van de zienswijze van de Kamer,
o.m. inzake sociale rechten, gelijkberechtiging der vrouw, federalisme, enz. België blijkt
trouw te blijven aan de eerbied voor de Grondwet en de geest waarin ze werd opgevat. We blijven daarin een goed teken zien.
L. Deraedt

Forum
Het Algemeen Nederlands Studentencongres
Van 17 tot en met 19 Februari j.l. beleefde Leuven andermaal de sfeer van
grote dagen. Uit Nederland, uit ZuidAfrika en uit de verschillende Vlaamse
universitaire centra, kwamen meer dan
zevenhonderd studenten en meisjesstudenten samen voor het zorgvuldig voorbereide Algemeen Nederlands Studentencongres. Het was een initiatief van de
Vereniging der Vlaamse Studenten, die
alle Vlaamse universiteitsstudenten op
een a-confessionele en a-politieke basis
groepeert. Zij mocht zich daarbij verheugen in de medewerking van de Nederlandse parallelorganisatie, de Nederlandse
Studenten Raad.
Men heeft erover getwist of het hier al
dan niet een regelrechte traditie betrof,
want Vlaanderen en Nederland hebben
sinds Januari 1910 meerdere Dietse en
Algemeen Nederlandse Studentencongressen gekend en zij hebben telkens deining
verwekt. Een bevredigend antwoord
vraagt ook hier naar nuances: enerzijds is
een continuïteit in de doelstelling niet te
loochenen, doch anderzijds zijn vele verschillen te noteren wegens het gewijzigde
historisch perspectief.
Alleen reeds de aanwezigheid van een
groot aantal officiële persoonlijkheden,
waar bij vooroorlogse gelegenheden revolverschoten het paardengetrappel overstemden, betekent een markante kentering.
Bewijst dit niet dat de offers van gewezen voormannen — die het daarom nog
niet altijd bij het rechte eind hadden .-vruchten beginnen af te werpen en duidt
het er niet op dat de algemeen-Nederlandse gedachte zich in de toekomst in
een steeds gunstiger sfeer zal kunnen ontwikkelen?
Maar er is meer. Het algemeen perspectief van dit jongste congres staat in
scherpe tegenstelling met dat uit vroegere

jaren. Het inzicht in de samenhang van
Noord- en Zuid-Nederlandse cultuur
werd, een paar decennia terug, onder de
Vlamingen als een soort vluchtheuvel
aangewend. De vroegere bijeenkomsten
waren, onder de druk der omstandigheden, te zeer op binnenlandse aangelegenheden toegespitst en wanneer men zich
toen uitliet over Algemeen-Nederlandse
samenhorigheid moest men practisch wensen voor werkelijkheid nemen. Heden is
de gehele situatie grondig gewijzigd. Op
steeds meer terreinen van Vlaamse gelijkberechtiging en Algemeen-Nederlandse
bewustwording valt, spijts de repressiewoede, een gunstige evolutie te noteren.
De Vlaams-Nederlandse toenadering moet
men heden zien in functie van het zich
vormend Europees perspectief. Reeds is
een begin gemaakt met een internationale
constellatie waarin de samenwerking tussen Noord en Zuid niet alleen zeer wenselijk maar ook levensnoodzakelijk is geworden.
Prof. Dr H. Van Werveke, Prof. Dr P.
Geyl, Mr M. Vandekerckhove en Prof.
Mr H. Fayat hebben daar tijdens dit driedaags congres bij herhaling op gewezen.
Economische samenwerking, ongetwijfeld,
maar vooral culturele. De droom van de
politieke eenheid der twee landen op zichzelf is onderhand toch ondeugdelijk gebleken, terwijl de culturele samenwerking
echt vruchtbaar zal zijn. Het is trouwens
het enig contact waar de Nederlanders op
gesteld zijn. Zeer duidelijk daaromtrent
was de repliek van dhr. De Quay uit
Wageningen, woordvoerder van de N.S.
R., aan dhr. Ruysschaert uit Gent die
zich als onverbloemd voorstander van een
politiek samengaan had opgeworpen.
Deze Vlaming heeft gemaakt dat, zoals
Fred Thomas heel gevat in De Tijd blokletterde, „De Blauwvoet te Leuven toch
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nog heeft gevlogen", alhoewel daar overigens veel veranderd was. De leeuwenvanen wapperden nog, het vendelzwaaien
en de kopermuziek stonden nog op het
programma, maar overal heerste standing
en voornaamheid.
De aanwezigheid van vele meisjesstudenten stelde een einde aan de uitsluitend
mannelijke deelname van vroeger. Met
Mr M. Vandekerckhove mogen we ook
dit een verheugend feit noemen: „Want
de ervaring wijst uit dat slechts langs de
vrouw het komende geslacht de gulden
draad van onze Nederlandse eenheid zal
zien oprapen en in het weefsel van Europa als onze levensdraad blijven hanteren
en voortzetten".
Moet nu van dit congres alle heil worden verwacht? Een dergelijke verwachting ware al te naïef. Nuchterheid heeft
geheel dit congres getekend en nuchter
moeten ook de conclusies zijn. „Mijlpalen
voor de toekomst" zijn er voorzeker niet
geplant. De resultaten zijn bescheidener
maar wellicht meer reëel.
Vooreerst werd de publieke opinie vertrouwd gemaakt met een samenhorigheidsidee die lange jaren taboe was en de
perswereld heeft daar veel toe bijgedragen. Er is een accoord bereikt over de
uitwisseling van studentenbladen en stu-
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dentenactualiteit. Tenslotte — en dit is
o.i. het belangrijkste r-- heeft de Neder-

landse Studentenraad beloofd volgend
jaar gastheer te zijn. Zo wordt dan de
draad doorgetrokken.
Meer is vooralsnog niet te verwachten.
Noord blijft Noord en Zuid blijft Zuid:
zo is het en moet het zijn betoogde Dr E.
Grijpdonk in zijn verantwoorde realistische uiteenzetting. Ook A. Demedts wees
hierop tijdens de plechtige slotvergadering. De fusie van de „strakke" Hollander met de „vlotte" Belg, zoals Anton
van Duinkerken beiden typeerde, is een
onding. Ieder heeft waarden en inzichten
aan de ander mede te delen en zo is er
kans tot wederzijdse verrijking. Het Algemeen Nederlands bewustzijn, zo besloot
Prof. Asselbergs zijn lezing, „is een levend bewustzijn. Als alle leven behoeft
het samenwerking van organen, echter
samenwerking van verschillende organen".
Het is zowel ondanks als dank zij de
verschillen dat de Lage Landen in het
Europa van morgen hun gezamenlijke toekomst hebben te bouwen. Het Algemeen
Nederlands Studentencongres was terzake
een schitterende stap. Moge het voor de
toekomst van onze Volkse bekommernissen richtinggevend zijn!
Johan Verhaeghe

De Mens in de knoop
Een bevrijdende analyse van de geestelijke situatie in
Kerk en wereld 1 )
De betekenis van de pakkende titel van
Dr Clausings veelbesproken boek wordt
door de ondertitel eerlijk en bondig aangeduid.
Het gaat in dit boek niet om de beschrijving en ontleding van onmenselijke
situaties die — hoewel verre van zeldzaam — toch uitersten zijn van geestelijke
verwarring en menselijk leed.
Dr Clausing bespreekt in dit boek de
1)

Dr P. Clausing.

De mens in de knoop. .—

zeer menselijke, al te menselijke situatie
van de moderne mens in en buiten de
kerk.
De schrijver is doctor in de natuurkunde en sedert vele jaren verbonden aan een
wetenschappelijk industriëel laboratorium.
Op zijn veertigste jaar werd hij gegrepen
door de godsdienstige idee en trad toe tot
de Ned. Herv. Kerk. Daarna heeft hij
door vrije-tijds-studie het candidaats-exa-

A. W. Sijthoff, Leiden, 1953, 340 pp., f 7,80 en f 9,75

76

FORUM

men behaald in de theologie van hervormde richting.
Het boek is ontstaan uit een ontdekking, die de schrijver zelf verschrikkelijk
noemt, nl.. van de onwaarachtigheid en
wetenschappelijke oneerlijkheid van de
eigen Kerk en de onmacht van de Christen om tegenover de buitenkerkelijken van
zijn Geloof een verantwoord en verstaanbaar getuigenis af te leggen. Zo is dit
boek uiteraard een aanklacht tegen de
theologen in het bijzonder!
In zijn voorrede stelt de schrijver de
klemmende eis voor iedere gelovige: „dat
hij van zijn geloof aan de mensen met
wie hij omgaat adeaquaat kan vertellen".
Met adaequaat vertellen wordt bedoeld:
„zonder geklungel en geknoei en allerlei
stille reserves, in de gewone taal die wij
beiden gebruiken de ander zo aanspreken .... dat alleen de toverslag Gods
nog maar nodig zou zijn om aan een nietgepraeoccupeerde ziel het geloof te schenken".
Welnu --- dit heeft de schrijver, die
zichzelf een gelovig man en Christen
noemt in dit boek willen doen, onder het
koninklijk devies: „de ander en niet zichzelf zoeken — recht door zee gaan en
moedig zijn" (woorden van Koningin
Juliana) .
Een dergelijk pogen onder zulk een
devies is een Christen waardig en voor
Christen en niet-Christen de moeite waard
om er ernstig kennis van te nemen. De
moeite waard, ja! Ook de moeite die het
kost om Dr Clausing te volgen in de uitvoering van de opgave die hij zichzelf en
ons heeft gesteld.
De schrijver is het zich bewust r „Dit
boek tracht alles te rakend Vooral de
kerkelijke mensen mogen bedenken dat zij
bereid zullen moeten zijn om door allerlei
conventies heen te breken, willen zij door
de wereld niet terecht worden afgewezen".
Dr Clausing breekt inderdaad door
allerlei conventies heen en bewandelt
buitenwegen, waar een frisse wind om de

oren waait! Dat hij daarbij o.i. langs en
over hele stukken werkelijkheid en waarheid heenloopt, die hij niet opmerkt of
niet herkent, doet niets af aan de wetenschappelijke eerlijkheid, waarmede hij zijn
weg gaat en aan de baanbrekende kracht
die zijn betoog bezit om mensen in en
buiten de Kerk te brengen tot bezinning
op het essentiële, dat in het Geloof ons
deel is.
Ook de opbouw van zijn boek is trouw
aan het gekozen devies. Het begint onmiddellijk met het probleem van het gesprek op geestelijk terrein. .De schrijver
meent te moeten constateren dat deze gesprekken steeds mislukken — zonder
meer! Vervolgens constateert hij dat de
tegenstelling tussen ' de alpha- en bétharichting in de wetenschap zich hierbij doet
gelden, evenwel op een toegespitste en
onwaarachtige manier nl. als tegenstelling
in denkmethode van de partners. Zijn
conclusie is: de moeilijkheid van het gesprek ligt niet daarin ^-- (ook hier is 't
oordeel weer radicaal) maar alleen in de
aard van het geestelijk gesprek. Redenen
daarvoor zijn: het ontbreken van een vast
uitgangspunt of — als dit er wel is zoals
bij Gereformeerden en Katholieken van
een algemeen-aanvaard uitgangspunt, én
het gebrek aan wetenschappelijke eerlijkheid.
Hiermede is de probleemstelling gegeven. De zes eerste hoofdstukken van het
boek zijn er aan gewijd. Ze zijn levendig,
pakkend, heel concreet en dikwijls met
humor geschreven. Die eerste zes hoofdstukken zijn makkelijk te lezen en het is
o.i. ook makkelijk om er vele lacunes,
eenzijdigheden en simplistische radicalismen in aan te wijzen. Of ze daarom makkelijk te weerleggen zijn is echter een
andere vraag. Want ze bevatten veel
rake opmerkingen, sprekende voorbeelden, onthutsende citaten en ze stellen
daarmede duidelijk aan het licht, dat er
heel veel hapert aan het gesprek op geestelijk terrein en aan de gangbare theologiën der diverse richtingen.
.
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Na de interessante probleemstelling begint de eigenlijke opgave, die de schrijver
zich heeft gesteld. Hoe hij deze aanvat?
Als algemeen-aanvaard uitgangspunt
stelt hij in hoofdstuk zeven voor: de z.g.
„werkelijkheidsaanwijzingen". Dat zijn
allereerst die triviale waarheden, die door
ieder worden beaamd. Het is een voorstel
adat door zijn gezonde realiteitszin iedereen moet kunnen aanspreken, al wordt
niet verbloemd, dat het nog wel ingewikkeld gaat worden.
Want tenslotte gaat het de schrijver er
om een „overtuigend" antwoord te kunnen geven op de vraag: „Is God een fictie
en de godsdienst alleen humbug"?
De hoofdstukken acht en negen bevatten eigenlijk ,,des Pudels Kern" van heel
Dr Clausings betoog. Want hierin wordt
getracht een criterium te bieden dat voor
iedereen hanteerbaar is om de „geestelijke
feiten" waarover het straks zal moeten
gaan, te kunnen aanduiden.
In deze hoofdstukken worden de werkelijkheidsaanwijzingen genoemd, die de
brug moeten slaan naar de onzichtbare
werkelijkheid. Iedere heenwijzing in de
zichtbare wereld naar een werkelijkheid,
die zelf niet aanwijsbaar is, b.v. de doelmatigheid in de natuur, behoort hiertoe.
Dit soort aanwijzingen noemt de schrijver
.de „open relaties" tussen de zichtbare
( eerste) en de onzichtbare (tweede) werkelijkheid.
Maar dit is volgens Dr Clausing nog
niet voldoende om het antwoord te kunnen geven op de gestelde vraag. De
werkelijkheidsaanwijzing, het criterium,
dat Dr Clausing hiervoor geeft, is een
heel bijzondere „open relatie", het is niet
anders dan de persoonlijke existentiële
bevinding, de „mystieke relatie", die een
ik-Gij verhouding is, een „ontmoeting"
met God. En deze kan alleen voor de
ander aanwijsbaar worden door het „getuigenis" van de godsdienstige mens.
Deze „mystieke relatie" wordt door de
schrijver ook „de vierde stem" genoemd,
waarmede hij deze scherp afbakent t.a.v.
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de ervaring der onzichtbare werkelijkheid
in de schoonheidservaring, het waarheidsen het zedelijk bewustzijn van de mens.
Op deze wijze benadert de schrijver
langs zijn eigen, ontraditionele weg o.i.
werkelijk de kern van het probleem, n.l.
het wezen van de Geloofsakt en de functie van het Geloofsgetuigenis in het apostolaat.
Hij verlaat hierbij het terrein dat voor
de menselijke rede uit eigen krachten
alléén toegankelijk is. Hij doet het zonder
dit --- althans voor onze begrippen
helder te onderscheiden. Deze methode
van Dr Clausing ligt daardoor niet op
logisch terrein, maar is zeker wel existentieel gedacht.
De uitwerking van het „getuigenis"
(hfdst. IX-XIII) noemt de schrijver de
kern van zijn boek. Het is ondoenlijk
hierop in een bespreking diep in te gaan,
dat kan alleen in een „gesprek", een
voortgezet gesprek.
In de vorm van een getuigenis over die
„vierde stem" zelf wordt eerst gehandeld
over Geloof en Openbaring. Dit getuigenis is --- gezien vanuit ons Katholiek
Geloof uitermate gebrekkig en vol van
misvattingen in de weergave van de existentiële bevinding zelf, ja eigenlijk de uitbolling daarvan. Want zo wordt het Geloof van de mens uit, een akt met menselijke krachten alléén gesteld .... van God
uit wordt de Openbaring geen Zelfontsluiting, maar slechts Openbaring van het
Heil voor de mens, een nuttigheidsopenbaring dus. Maar dit komt bij schrijver
niet voort uit menselijke aanmatiging doch
juist uit heilige eerbied voor Gods ondoorgrondelijkheid. Zo althans hebben wij
Dr Clausing uit deze moeilijke hoofdstukken begrepen. Het is o.i. de echt protestantse trek in Dr Clausings denken, waardoor hij in zijn getuigenis over de mystieke relatie niet dieper kan (durft) gaan,
omdat hij meent anders God zelf te verloochenen.
Dat de consequentie van dit „verstaan"
der mystieke relatie voor eigen geestelijk
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leven, voor het Geloofsgetuigenis en het
ethisch en liturgisch leven zeer negatief
moet uitvallen en tot de miskenning moet
leiden van wel alle Geloofsgeheimen, van
heel de inhoud der Openbaring, kan ons
dan ook niet meer bevreemden. „Purificatie" is de eis, die Dr Clausing stelt aan
de godsdienstige mens in zijn Geloof en
Geloofsleven en ook aan de Kerken. Purificatie blijft voor de Christen altijd een
opgave, waar hij aan te werken heeft.
Maar de purificatie, die Dr Clausing
voorstelt is een soort van theologie. Het
is niet de „afbrokkeltheologie" die hij bij
de Protestanten constateert en ook geen
„opbrokkeltheologie" zoals hij die van de
Katholieken noemt, maar een volledige
slopingstheologie. Het enige wat daarin
blijft staan is de erkenning van de mystieke relatie en de mogelijkheid om hiervan
te „getuigen" voor de ander. En dat is
werkelijk het uitgangspunt van alle apostolaat. Daarheen trekt Dr Clausing met

zijn boek de aandacht van alle theologen
en van de buitenkerkelijken. Daar komt
bij, dat Dr Clausing tegenover alle werkelijkheid en waarheid, die hij nog niet
ziet, een volledige „open-mindedness" bewaart, die wel aanstekelijk moet werken
op ieder, die niet per se alleen zichzelf
wil zoeken en vinden. En tegenover de
werkelijkheid en waarheid, die de schrijver als onwerkelijk en onwaar afwijst,
geeft hij ons zijn mening — met of zonder
argumenten — royaal in handen, „zonder
geklungel of geknoei of stille reserves",
om ze rustig te bezien en te onderzoeken
op hun houdbaarheid .... veel meer nog:
tot onderwerp van onderling eerlijk gesprek, ook een groepsgesprek, maar dan
van een groep „in vorm'. Voor de vorming van zo'n groep is menselijke goede
wil onmisbaar maar voor de vruchtbaarheid der gesprekken is meer nodig. Dr
Clausing besluit: „Alleen de Heilige Geest
kan dit doen".
Ir P. van Hardenberg

.

Een classicus der Insectenkunde
Toen Darwin een present-exemplaar
ontving van het eerste deel van Les
Souvenirs enthomologiques van J.-H. Fabre 1 ) , dankte hij de schrijver met de
woorden: „ik denk niet dat iemand in
Europa uw navorsingen oprechter bewondert dan ik", hiermee getuigend van
de hoge waardering die hij koesterde
voor het fijnzinnig observatiewerk van de
Franse enthomoloog, toen nog 'n obscuur
schoolmeestertje. Ofschoon Fabre evenals
Darwin tot de grootste natuurhistorici
van zijn tijd kan gerekend worden, en
zijn eenzaam vorsersleven veel gelijkenis
vertoont met dat van de „Eenzame man
van Down", staan beider levensloop en
werk toch in scherp contrast.
De armoede van zijn jeugdjaren belette
Fabre een degelijke en voortgezette wetenschappelijke vorming door te maken.
1) j.-H. Fabre, Les souvenirs enthomologiques. --

4500 pp.

Hij trachtte in die leemte te voorzien door
eigen studie met behulp van enige boeken
en de leiding van enkele vakkundige
vrienden. Onder hen vermeldden wij reeds
Ch. Darwin, die hem „een onvergelijkelijk
waarnemer noemde". Ook genoot hij de
vriendschap van een ander beroemd Engelsman: Stuart Mill. Deze hoogstaande
philosoof, „de heilige rationalist" zoals
Gladstone hem noemde, kwam iedere
winter te Avignon doorbrengen en vergezelde dikwijls Fabre op zijn lange excursies. Door zijn vorming autodidact ,
door zijn zelfstandige geest wars van
vreemde leiding en door zijn stug karakter ongeschikt voor het gezelschapsleven,
bleef Fabre steeds eenzaam en mensenschuw.
Hoewel hij met genoegen mathesis ennatuurkunde studeerde en wel met zulk

.

.

Parijs, Delagrave, 1951, 11 delen, rijk geillustreerd.

FORUM
een succes dat hij er over dacht in die
vakken te promoveren, ontdekte hij spoedig dat zijn weg elders lag. Zijn ware
roeping vond hij door de lezing van Les
Harmonies de le Nature van Bernardin
de Saint-Pierre. Jeugdgedichten getuigen
voor het lyrisch enthousiasme dat in hem
ontwaakte door de natuur, waarvan hij
de geheimen wilde bestuderen. Tijdgenoot
van Lamartine en Victor Hugo was hij
ook een echte romanticus.
Doch de XIXe eeuw was ook die van
Laplace en Comte: de eeuw waarin het
wetenschappelijk positivisme triomfeerde.
Men was er rotsvast van overtuigd dat
men voor alle natuurverschijnselen een
verklarende theorie kon vinden. Zo wordt
ook Fabre's studie van de insecten geheel
en al beheerst door één leidende idee: die
van het „dierlijk instinct". Voor hem zijn
de vernuftige gedragingen der dieren niet
te herleiden tot gewone determinismen.
Ze moeten toegeschreven worden aan een
soort intelligentie, die, weliswaar niet zo
feilloos werkt als het menselijke verstand, maar toch zo wonderbaar schrander is dat ze in menig opzicht de menselijke kennis der natuur op verrassende
wijze overtreft.
Naar Fabre's overtuiging was dit een
onweerlegbaar getuigenis voor de alwijsheld van de Schepper der wereld. Want
niettegenstaande zijn geloof in de „Wetenschap"
of was het misschien juist
daarom
was hij toch op zijn manier
een overtuigd spiritualist, al was hij niet
altijd vrij te pleiten van sentimentaliteit.
De evolutietheorie stootte hem vooral af

omdat hij haar, ten onrechte, van materialisme verdacht. Ondanks zijn waardering voor Darwin beschouwde hij hem
als zijn tegenstander. Hij kon niet aannemen dat het instinct der insecten door
ontwikkeling uit meer primitieve reactieschema's zou ontstaan zijn. Daarvoor
getuigde de insectenwereld van teveel
intelligentie. In zekere zin groeiden Les
Souvenirs Enthomologiques uit Fabre's
oppositie tegen On the Origin of Species
van Darwin. Ze waren als een weerleg-
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ging van dit laatste werk. Wat de Engelse natuurvorser niet belette observaties
van Fabre aan te voeren ter staving van
zijn eigen evolutietheorie.
Les Souvenirs zijn niet het enig werk
van Fabre. In 1860 waagde hij zich aan
de publicatie van een klein wetenschappelijk vulgarisatiegeschrift: L'Histoire
d'une Buche. Het had zo'n succes dat hij
stilaan zijn ondankbaar onderwijzersberoep liet varen voor een meer belovende
schrijversloopbaan. Van 1870 tot 1880
gaf hij een twintigtal werkjes uit voor het
onderwijs bestemd, die goed verkocht
werden en hem voortaan van financiële
moeilijkheden verlosten. Maar Les Souvenirs Enthomologiques
de neerslag
van jarenlange zorgvuldige wetenschappelijke studie, r zijn de meest typische
uitdrukking van zijn genie en vereeuwigen de ontdekkingen die aan zijn naam
zullen verbonden blijven. Wetenschappelijk en litterair is dit zijn omvangrijkste
publicatie en tevens zijn meesterwerk.
Als wetenschappelijke memoires verzamelen zij een onschatbare documentatie
over het instinct der insecten. Zij getuigen voor zijn scherp observatievermogen,
zijn schrandere zin voor het experiment,
zijn onvermoeibare doorzettingskracht en
zijn eindeloos geduld. Nog steeds staat
men in bewondering voor het groot aantal belangwekkende ontdekkingen die hij
voor het eerst beschreven heeft. Hoe b.v.
verscheidene wespensoorten hun kroost
van levende insecten voorzien, door deze
te verlammen met een steeds verschillende techniek, juist aangepast aan de physiologie van de prooi waarop zij bij voorkeur jagen. Dit voedsel, dat wekenlang
vers en mals blijft, wordt door de jonge
larve op zulk een manier uitgevreten dat
het verlamde leven zo lang mogelijk gespaard blijft. Elders beschrijft hij hoe bepaalde wespen (Pompilus) niet aarzelen
jacht te maken op de geduchte roofspinnen, wier giftige beet zelfs voor een
kleine vogel dodelijk is. Hij toont aan
hoe de wesp haar gevaarlijke tegenstandster uit haar nest lokt om zo een duel in
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open veld aan te gaan. Dan weer wijdt
hij zijn belangstelling aan de metselbij
(Chalicodoma) wier gemetseld nestje
weliswaar zo hard is als steen, maar toch
niet weerstaat aan het geduldig boorwerk
van een parasietje (Stelis). Nadat dit, als
een koekoek, zijn eitje in het nest heeft
gelegd, stopt het zorgvuldig het gaatje
dicht, doch niet met cement zoals de
meester-metselaar, maar enkel met klei.
Een andere parasiet, minder bekwaam of
minder geduldig, profiteert van een korte
afwezigheid der bij, om zijn eitje binnen
te leggen vóór de ingang wordt dichtgemaakt. Een andere wesp (Tachytes)
durft het aan de geduchte Bid-sprinkhaan
aan te vallen en legt hem lam met drie
opeenvolgende steken juist in de zenuwknopen.
In een ander deel spreekt hij over de
wondere plastische vaardigheid der mestkevers of over het begrafenis-ritueel der
doodgravers. Nu eens vertelt hij over
wand- en bladluizen, dan weer over
schorpioenen en spinnen. Zo wordt
hoofdstuk na hoofdstuk, boekdeel na
boekdeel, dat onvergetelijk monument der
natuurhistorie opgetrokken dat hem de
titel van Homeros der insecten bezorgde.
Le tterkundig zijn Les Souvenirs een
soort epos der insecten dat zowel door de
liefde voor de natuur als door de vertelkunst en de rijkdom der taal een meesterwerk van het genre is. Fabre was geen

„verzamelaar van rariteiten", doch iemand
die zich voor het banaalste wist te interesseren en die in zijn tuin voldoende
wonderen vond om heel zijn leven met
ontdekkingen te vullen. Hij voelde ook
niets voor dood en opgezet materiaal. Hij
wilde levende insecten nagaan, hun gedrag en reacties bestuderen, hun soms zo
verbijsterend intelligent instinct leren kennen. Het leven van de natuur dat hem zo
boeide voelt men ook in zijn stijl tintelen.
Nooit is hij saai of dor. Steeds weet hij
contact te scheppen met het leven der
insecten, met de ontdekking van hun wereldje en hun strijd voor het bestaan, met
hun liefde en dood. Nu eens rustig beschouwend, dan nieuwsgierig, nu exact
beschrijvend en dan weer lyrisch bewonderend of mediterend gaat zijn verhaal
als een wandeling door een kronkelpad
van „le Vaucluse" met op en neergaand
rythme. Als een rasecht verteller is hij
altijd helder en direct; tevens is hij zo
duidelijk in zijn uiteenzetting dat tekeningen of schema's overbodig zijn, en zijn
verklaringen door hun helderheid en eenvoud als klassieke voorbeelden kunnen
gelden; terwijl de kleurenrijkdom en zuidelijke weelde van zijn taal het banaalste
tot een episch evenement weet om te vormen, en de lezer die hem openslaat onbevredigt laat zolang hij hem niet tot het
einde toe heeft gevolgd.
Dr F. Elliott
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GODSD IE NST
R. BECKERS pr., Door Christus' lijden den, opdat Christus in ons zou groeien.
tot de blijdschap van Gods geheimen.
Bern. van Meurs
Zes vastenmeditaties. — Dekker
Van de Vegt N.V. Utrecht-Nij- Albert STAINIER, Et son règne n'aura
megen, 1954, 160 pp.., f 4.25.
pas de fin. --- Editions Universitai
res, Parijs-Brussel, 1953, 240 pp., Fr.
Jac. de ROOY S.J., Lijdensmeditaties. --75.
H. Nelissen, Bilthoven-'t Groeit, Antwerpen, 1954, 117 pp., ing. f 2.95,
De grote hoedanigheid van dit boek is
geb. f 3.95.
zijn helderheid en grondigheid. Wars van
Pater De Rooy zegt in zijn „Ten Ge- iedere romantische begeestering, die zo
leide", dat Lijdensmeditaties inderdaad gemakkelijk voorkomt bij de behandeling
van een dergelijk onderwerp, beoogt de
meditaties over het lijden moeten zijn,
„dus niet over huwelijk en film, Mont- schrijver een in rede en geloof gefundeerd
martre of andere interessante onderwer- enthousiasme op te wekken bij priesters
pen". Pastoor Beckers: „Zo zullen wij de en leken die zich wijden aan katholieke
actie. De lezer, die het zou betreuren dat
historische Jesus van Nazareth naderen
in het boek te weinig beroep wordt gedoor ons geloof. Dan zal Hij blijken te
daan op zijn dieper religieus gevoel, moge
zijn „Jesus Christus, Dezelfde gisteren en
bedenken dat deze studie, verschenen naar
heden en in eeuwigheid" ".
Het is wel duidelijk, dat beide predi- aanleiding van de vijf en twintigste verjaring van de encycliek „Quas primas",
kanten zich beslist distanciëren van de
zedepreek naar aanleiding van Christus' slechts een doctrinele uiteenzetting en fundering wil zijn. A. Timmers
lijden en dat ze met hun gehoor willen
doordringen tot een diepere kennis van de
Otto KARRER, Vrouwenadel en vroulijdende Christus zelf.
wenleed (Pretiosas Margaritas, 4) ,
Hierom alleen reeds is het toe te juiNederl. van Dom U. Fockedey. —
chen, dat beide radiosprekers hun meditaSt Pietersabdij, Steenbrugge; Desclée
ties in druk hebben uitgegeven. Gewoonde Brouwer, Brugge, 1953, 210 pp.,
lijk valt de gedrukte preek tegen. Men
Fr. 75..
mist stem en gebaar, de levende ontroering van het ogenblik, de sfeer van een
De Nederlandse titel van deze voorkerk, gevuld met mediterende gelovigen. drachtenreeks dekt wellicht beter de inDat ondanks dit gemis deze beide reeksen
houd ervan dan de oorspronkelijk Duitse
ook bij lezing stof genoeg tot nadenken Seele der Frau. Wat de psychologie van
bieden, bewijst wel, dat hier geen sprake
de vrouw betreft immers, houdt de schrijis van ouderwetse, ietwat holle rhetoriek.
ver zich aan de klassieke gegevens, die
Toch is er groot verschil tussen de
hij eerder beschrijft dan uitdiept. Maar
wijze van mediteren der beide sprekers.
uitgaand van de vrouwelijke wezensaanOfschoon een preek geen „literatuur - leg wil hij een verantwoorde levenshoumoet wezen, kan een literair verzorgde
ding, een echt-vrouwelijke en echt--chrispreek wel degelijk tot stichting strekken.
telijke stellingname bepalen ten overstaan
Getuige bijvoorbeeld de grote kerkvaders.
van de concrete problemen van de geMaar ook de meer spontane, literair nauhuwde zowel als van de ongehuwde
welijks verzorgde, preek kan wonderen vrouw. Dat hij dit zo rustig en genuandoen. Getuige een pastoor van Ars.
ceerd doet, daarin ligt de grote verdienIn ieder geval zijn beide series de ste van zijn boek. Maar juist daarom had
moeite van het lezen waard. Zij zijn een dit werk, dat in 1932 verscheen, niet zongelukkig teken van een veranderde mender enige aanpassing mogen vertaald
taliteit bij sprekers en luisteraars. De lij- worden. Heel wat bladzijden (we denken
dende Christus staat weer in het middelb.v. aan de houding van de schrijver
punt. Het „Niet wij, maar Hij" is ook tegenover de P.O. of aan wat blz. 168170 over de seculiere Instituten gezegd
hier de inspirerende gedachte geweest.
De predikant gaat schuil achter de Chris- wordt) zijn door de huidige situatie voortus, die hij preekt naar het voorbeeld van
bijgestreefd. Toch blijft dit boek stimulerend en waardevol, en betekent het een
St. Jan de Doper, die kleiner wilde wor6
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dit boek een goede handleiding voor de
catechetische studie. De uitgever verdient
voor de aangepaste typographische verzorging alle lof. . A. Feys
V nWalter NIGG, Vom Geheimnis der M
che. Artemis-Verlag, Zürich, 1953,
424 pp., geb. Zw. Fr. 25,80, D.M.
24,80.
Een nieuw boek van W. Nigg is steeds
een aangename verrassing, bijna een gebeurtenis.
Na een inleidend hoofdstuk over het
wezen van het monnik-zijn, behandelt S.
achtereenvolgens Antonius, Pachomius en
Basilius in het Oosten, en in het Westen
Augustinus en Benedictus, Bruno, Ber
nard, Franciscus en Dominicus, en tenslotte Teresa en Ignatius. Telkens be schrijft hij eerst het leven van deze heilige Ordestichters en dan hun Orde zelf,
met haar eigen geest en verdere geschiedenis.
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Nigg spreekt onomwonden zijn diepe
bewondering uit voor het kloosterleven:
„Der Monch ist der religióse Mensch
schlechthin, bei dem die brennende Sorge
urn die Seele im Mittelpunkt stekt" (p.
23) . Met zijn gewone vrijmoedigheid betreurt hij ten zeerste dat het Protestantisme het kloosterleven heeft verworpen.
Telkens weer treft Nigg door zijn dieptekijk op alles wat met het kloosterleven
samenhangt. Zeer zelden zou een katholiek een of andere uitspraak anders nuan
ceren. Zijn laatste hoofdstuk over Igna-tius en de Jezuïetenorde is diep-religieus
aangevoeld en weet de kern van de Orde
te raken, iets waarin, bij ons weten, een
protestant nog nooit was geslaagd.
Nu de moderne wereld zo aangetrokken
wordt door het geheim van de priester, de
heilige en de kloosterling is Nigg's boek
een weldaad voor alle christenen, zowel
protestanten als katholieken.
M. Dierickx

THEOLOGIE E N PHILOSOPHIE
Lucien de St Joseph, J.C.D., Cantique des Men kan het het best karakteriseren als
Cantiques, trad. André Chouraqui een samenvatting van de conclusies van
de Summa. De eigen bewijsvoering der
(Les Carnets D.D.B.) . Desclée de
Brouwer, Brugge-Parijs, 1953, 120 thomistische philosophie, haar reliëf en
haar historische betekenis, dat alles kan
pp., Fr. 45.
In deze nieuwe vertaling van het Hoog- in een dergelijk werk vanzelfsprekend niet
tot zijn recht komen. De schrijver zegt
lied wil de Joodse auteur A Chouraqui zo
veel mogelijk het poëtisch ritme van de overigens zelf in zijn Inleiding: „Mon
Initiation nest à la Somme Théologique
Hebreeuwse grondtekst bewaren. Soms is
de S. Thomas que le sentier qui conduit à
hij daarin werkelijk geslaagd, op andere
la source". Men kan dat pad veilig noeogenblikken leunt hij o.i. te slaafs aan bij
de Hebreeuwse woordorde (b.v. door men; het volgt trouw de gedachtengang
van de Summa in al zijn onderdelen, zoweglating van de lidwoorden: Amour est
dat de lezer hier een volledige en tamelijk
fort comme mort in Cant 8, 6) .
uitgebreide katholieke theologie kan vinDe inleiding, van de hand van de uitgever der Oeuvres complètes van Sint den. F. De Raedemaeker
Jan van het Kruis, poogt eerst de letterR. M. ALBERES, Jean-Paul Sartre (Clan
lijke zin van het Hooglied te achterhalen,
siques du XXe siècle, 11) . — Editien wijst daarna op de psychologie van
ons Universitaires, Brussel, 1953, 144
Gods liefde. De exegetische wetenschap,
pp.
die niet alleen „nieuwsgierigheid van geleerden" is (12) , of „boeken-eruditie"
Dit vulgarisatieboekje over Sartre is
(70) , kan blijkbaar zeer goed samengaan zeer behendig samengesteld. Met behulp
met „de eenvoud van de geest van liefde"
van enkele zeer rudimentaire gegevens
(69) , en deze eenvoud schragen en ver- van zijn philosophie wordt de strekking
antwoord maken. J. De Fraine van zijn litterair werk belicht, en uit beide wordt a.h.w, de angel uitgerukt, zodat
Raphael SINEUX, O.P., Initiation à la we hier komen te staan voor een zeer
théologie de saint Thomas d'Aquin. onschuldige Sartre, die als alle moraliseDesclée et Cie, Parijs-Doornik, rende schrijvers verkondigde: de noodza1953, XIV -852 pp., Fr. 200.
kelijkheid voor deze tijd van een totaal
Dit boek is bedoeld als een inleiding
vrije keuze binnen de „situatie '' , waarin
tot de Summa theologica van S. Thomas men zich bevindt. Aan deze „zeitgemsse'
voor diegenen, die geen enkele technisch- morele waarschuwingen heeft Sartre alphilosophische scholing hebben genoten. leen een ietwat harde en een dialectische
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toon gegeven. Maar voor het overige ziet
men niet goed in, voor welke grove zonden Sartre eigenlijk zou moeten branden.
Het atheïsme, dat Sartre zo luidkeels verkondigt, wordt hier zeer discreet vermeld,
en philosophische stellingen, die op zijn
minst genomen eigenaardig klinken, worden tot banaliteiten herleid. Hier wordt
dus niet de hele Sartre, noch wellicht de
ware Sartre uitgebeeld, maar een Sartre,
zoals wij hem graag zouden hebben: een
„Jean Paul Sartre" voor nette lui!
F. De Raedemaeker
Karl JASPERS, Lionardo als Philosoph.
A. Francke-Verlag, Bern, 1953,
77 pp., Zw. Fr. 4,80.
In vier korte hoofdstukken karakteriseert Jaspers de raadselachtige figuur van
Leonardo da Vinci. Hij was een „ziener"
van het geestelijke in de stof; een „maker" van beelden en plannen; zijn wereldbeschouwing bestond hoofdzakelijk in het
zich inleven in levenskrachten van de
natuur; dit alles vertolkte hij in de taal
van de schilderkunst, die voor hem de
hoogste kunst was: het creatief weergeven van het geziene; tenslotte was hij een
edele natuur, die zich verre hield van elke
politieke of religieuze twist. Wat hem
ontbrak volgens Jaspers is het bewustzijn
van de „transcendentie", die zich nochtans duidelijk liet aanvoelen in zijn „mis
lukkingen". Daarom ook was hij eigenlijk
geen philosoof, indien men door philosophie een vakwetenschap verstaat. Zijn
philosophie lag juist in een wereldbeschouwing, die van hem een anatoom,

een bioloog, een ingenieur en een artist
maakte, maar steeds eerder in de vorm
van voorspellingen dan van definitieve
vindingen. Deze korte studie bevat enkele
mooie „spreuken" van Leonardo da Vinci
en als briostukje een „parallel" tussen
hem en Michel Angelo.
F. De Raedemaeker
Alfred WEBER, Der dritte oder der
Vierte Mensch. Vom Sinn des geschichtlichen Daseins. --- R. PiperVerlag, Mi nchen, 1953, 280 pp.,
ing. DM. 12,50, geb. DM. 16.
In dit werk heeft de grote Duitse cultuurphilosoof Alfred Weber de conclusies van een lange wetenschappelijke
l oo pbaan neergeschreven. Het mensdom,
zo schrijft hij, staat op een nieuw keerpunt van zijn aards bestaan, een keerpunt zoals er zich nog maar drie in de
geschiedenis hebben voorgedaan. De
eerste mens is de paleontologische, die

zich heeft opgewerkt tot het volledig
menselijk bewustzijn. De tweede mens is
degene, die we „primitief" noemen; hij
bezit reeds een zekere cultuur, maar blijft
gebonden aan een magische wereldbeschouwing. De derde mens, is de Europese mens, die in Griekenland werd geboren, en die de waarde van de persoonlijkheid, van de vrijheid heeft ontdekt.
Deze derde mens wordt nu bedreigd door
de vierde mens nl. een wezen, dat aan
zijn vrijheid wil verzaken en in de vertechnisering en vermassalisering geestelijk
wil ondergaan. Het rijk van de vierde
mens is echter nog niet gevestigd. W.
herhaalt dan ook zijn wekroep tot zelfverdediging van de derde mens. Deze
zal slechts over de gevaren zegevieren,
wanneer hij in -zich de vlam van de „immanente transcendentie" zal aanwakkeren. Deze vlam bestaat uit universele en
universaliserende „krachten" als het
schone, het goede, het edele. Verder gaat
W. niet als socioloog.
F. De Raedemaeker
Franz von BAADER, Ueber Liebe, Ehe
und Kunst. — Kosel-Verlag, Miinchen, 1953, 269 pp., geb. D.M. 15,50.
Von Baader (1765-1841) geniet als
„christelijk philosoof" vernieuwde belangstelling. Stichter van de zg. Miinchener
romantiek, is hij één van de laatste denkers, die poogt een „universele geest" te

zijn: hij" wil Geschiedenis, Religie, Wetenschap, Kunst en Wijsbegeerte in één
synthese verenigen. Altijd strijdend, eerst
vriend en dan vijand van Schelling e.a.,
van alles ontzaglijk veel wetend, is hij
één van de eerste en grootste bestrijders
van Kant en van het Idealisme. Zijn uitdrukkingswijze verbaast ons vaak: hij redeneert van uit christelijk standpunt,
maar met voor ons vreemde symbolen, uit
Jakob Boehme en Saint Martin, uit de
Mesopotamische scheppingsmythen en de
kabbalistiek, uit de theologie en uit Ekhart. Hij spreekt van het mannelijke en
het vrouwelijke oerprincipe en hun bindingen, van Vader God en Moeder aarde,
van de androgyne jonkvrouw, door de
zonde in Adam gesplitst, van het hermaphroditisme in de ethiek en van astrale
elementen en hun invloed, zoals wij dergelijke symbolen in de esoterische middeleeuwse literatuur aantreffen, en wier
laatste sensationeel gebruik thans alleen
nog in de diepte-psychologie te vinden is
( waarvan hij meer dan eens een „Ahnung" schijnt te hebben) .
Dit is de eerste band uit zijn moeilijk

BOEKBESPREKING
toegankelijk geworden geschriften: hij bevat merkwaardig heldere essay's, treffend
diepzinnige psychologische en morele
aforismen, en bevreemdende beschouwin-
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gen met thans nog hoofdzakelijk historische waarde. Een goede en interessante
bibliografie leidt de publicatie in.
A. Deblaere

LITER ATUUR
Guillaume van der GRAFT, Vogels en litteraire figuur, een stroming of een werk
Vissen. 6-- U. M. Holland, Amster- zich aftekenen, duidelijker laat zien.
Over het geheel genomen echter voldam, 1953, 53 pp., f 2.75.
Jan BOELENS, Unvollendet. --- U. M. doet dit werk niet, omdat het zo weinig
Holland, Amsterdam, 1953, 44 pp.,
f 2.75.
Remco CAMPERT, Berchtesgaden.
De Bezige Bij, Amsterdam, 1953, 30
pp., f 2.90.
Om de hedendaagse poëzie te genieten
moet men een geheel andere „instelling"
hebben dan voor poëzie van vijf en twintig jaar terug. Er is een soort zesde zintuig nodig. Het verstand is vrijwel overbodig. Men moet gevoel hebben voor
klank, rythme en symboliek. Men moet
geen schoonheidsontroering verwachten,
maar wel grillige verrassingen. Het is
merkwaardig dat de experimentele dichters hoe langer hoe verstaanbaarder en de
niet experimentele hoe langer hoe onverstaanbaarder worden. Remco Campert bijvoorbeeld dicht aldoor verstaanbaarder,
van der Graft omgekeerd. De laatste verliest zich in grillige symboliek. Jan Boer
lens is nog in het stadium van het onverstaanbare soliloquium. Is dit voorbij, dan
geloof ik dat er iets van hem te verwachten is. Eigenaardig is ook dat de meeste
jongere poëten zich niet storen aan punten en komma's en dat het rijm uit de
mode geraakt is. Het vers is, in tegenstelling met de lezer, vrij geworden van alle
„belasting". J. v. Heugten
Eug. DE BOCK, De Vlaamse Letterkunde, ingeleid door Anton Van
De Sikkel, AntwerDuinkerken.
pen, 1953, 286 pp., geb. Fr. 120.
De critici oordeelden scherp over deze
litteratuurgeschiedenis. Ze wezen op de
onoverzichtelijke zinsbouw, op anti-clericale en Antwerpse vooroordelen, op de
ontoereikendheid van bepaalde hoof dstukken.Leek soms een beoordeling door
persoonlijke rancune ingegeven, toch is
het zo dat dhr De Bock bij zijn beoor
deling van de Vaamse letterkunde nietlitteraire maatstaven aanwendde.
Wie echter reeds een inzicht op de
ontwikkeling en de waarde van de
Vlaamse letterkunde bezit, vindt in de
afzonderlijke studies menig pittig détail,
dat hem de achtergrond, waartegen een

echte litteratuurgeschiedenis is. H. Smets

Dr R. F. LISSENS, De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden.
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1953, 242
pp., 23 ill., geb. Fr. 155.
Het hoge peil der Noord-Nederlandse
litteratuurgeschiedenissen uit de laatste
jaren, die de Vlaamse letterkunde echter
schromelijk verwaarloosden, deed ons
verlangen naar een rehabilitatie.
Dr Lissens slaagde daarin. Hij biedt
een verantwoorde historische ontwikkeling van de vlaamse letterkunde, samen
met een markante ontleding van het werk
en de persoonlijkheid van de vooraanstaande schrijvers. Hij stipt een aantal
constanten aan als de dualiteit van gelovig en vrijzinnig, van realisme en romantiek, van volksverbondenheid en cos
mopolitisme. Loyaal onderlijnt hij de afhankelijkheid van onze litteratoren tegenover de grote cultuurlanden rondom
ons. Zo kan hij met meer gezag aantonen hoe de grootsten: Gezelle, van de
Woestijne, Streuvels, van Ostaijen en
Walschap door die vreemde invloed in
hun oorspronkelijkheid niet gebroken
worden.
„Lissens poogt de historische met de
esthetisch-critische methode te verzoenen",
zo kenmerkt de auteur zichzelf. Maar met
een overwicht dan van het historische
over het essayistische. Want soms lijkt
zijn esthetische maatstaf wat koud-verstandelijk.
Een boek als dit van Lissens roept
naar een behandeling van de hele Nederlandse letterkunde waarin de Vlaamse
ook goed bejegend wordt. H. Smets
Dr A. Van ELSLANDER, Het refrein in
de Nederlanden tot 1600 (Kon. Vl.
Akad. v. Taal- en Letterkunde, R.
VI, nr 71) . — N..V. Erasmus, Gent,
1953, VIII.290 pp.
Met deze degelijke studie verschaft
Van Elslander een welkome aanvulling
op de bestaande Nederlandse literatuurgeschiedenissen We vernemen hier iets
meer over het ontstaan van deze bij uit-
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eenliteratuurgeschiedenis
literatuurgeschiedenis
te vaak
vaak missen:
missen: densiteit
densiteit en
ennuancering
nuancering
van de
de gedachte,
gedachte, bescheidenheid
bescheidenheid en huhumor, oorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid van
van een pittige en
mor,
en
beeldrijke
spirituele denkdenk- en
en
beeldrijke taal.
taal, en
en een spirituele
zegswijze,
wellichtalleen
alleen een
een Franse
Franse
zegswijze, zoals wellicht
gecultiveerde
persoonlijkheid ons
die
gecultiveerde persoonlijkheid
ons die
schenken
kan.
J. Dax
schenken
kan. J. Dax
-

Le Prêtre,
J.-L. PRéVOST, Le
Prêtre, ce héros
héros de
de
roman. D'Atala
aux Thibault
Thibault (Coll.
(Col!.
D'Atala aux
Présencesdu
duCatholicisme).
Catholicisme).
TéPrésences
- Téqui,
Parijs, 1953,
pp., Fr.
Fr. Fr,
Fr.
qui, Parijs,
1953, 124
124 pp.,
360.
Prévost toont aan
aan dat
dat de
de priesterfiguur,
priesterfiguur,
die
sinds enkele
enkele jaren
jaren ongeveer een
een litelitedie sinds
geworden, steeds
steeds een
een
raire
raire actualiteit
actualiteit is geworden,
belangrijke
bekleed in
de
belangrijkeplaats
plaats heeft
heeft bekleed
in de
Franse
roman vanaf het
het Romantisme
Romantisme tot
tot
Franse roman
op
heden. Een
Een eerste
eerste deel,
deel, enkele
enkele maanop heden.
den
geleden verschenen,
verschenen, behandelde
behandelde de
den geleden
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(De Claudel
hedendaagse
schrijvers (De
Claudel à
hedendaagse schrijvers
Cesbt'on).
tweede - chronologisch
Cesbron). Het tweede
onderzoekt de
de literatuur
literatuur
het
eerste - onderzoekt
het eerste
vanaf Chateaubriand
Chateaubriand (Atala) tot Martin
Martin
du Gard
Gard (Les Thibault). Een diepgaande
diepgaande
studie
niet geworden,
geworden, wel
wel een
een ververstudie is het niet
zameling
gegevens, die
die voor
voor
zameling interessante gegevens,
een
nauwkeurig onderzoek
onderzoek nuttige
nuttige dien
dien-,
een nauwkeurig
J. Dax stenkabwijz.JDx
sten kan bewijzen.
MONTHERLANT par lui
lui-1llême,
m me, images
PieITe SISIet
textes présentés
présentés par
par Pierre
et textes
PRIOT (Ecrivains
(Ecrivains de
de toujours).
toujours). —
1953, 190
190 pp.
Edit.
Seuil, Parijs,
Parijs, 1953,
Edit. du Seuil,
Dit boekje
boekje bevat
bevat twee
twee delen,
delen, een
een inleiinleien een
een bloemlezing.
bloemlezing. Het
Het tweede
tweededeel
deel
ding en
is het beste,
beste, omdat
omdat het
het ons
onseen
eenduidelijk
dUidelijk
beeld
geeft van
van Montherlant's
Montherlant's vitaliteit,
vitaliteit,
beeld geeft
zijn
het meest
meest aantrekkelijke
aantrekkelijke aspect
aspect van
van zijn
verschijning als schrijver.
schrijver. De
De inleider
inleider doet
doet
met een
een heel
heel stel
stelincoherente
incoherente
zijn best om met
uitlatingen 'n Weltanschauung op te
te boubouwen,
verward en
enpseudo-diepzinnig,
pseudo-diepzinnig, die
die
wen, verward
M.
goede komt.
komt. De te
te pas
pas
M. zeker niet ten goede
M.
en te onpas herhaalde
herhaalde bevestiging,
bevestiging, dat
dat M.
het publiek
publiek minacht,
minacht, doet
doet er
er aan
aandenken,
denken,
dat wie
wie het
het zo
zo ononderbroken
ononderbroken minacht,
minacht, er
er
wie het
het aanaanevenzeer
gesteld is
evenzeer op
op gesteld
is als wie
-
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bidt. De overvloedige
bidt.
overvloedige illustraties
illustraties tenslotte
tenslotte
zij schijnen
schijnen als
als
werken
bevreemdend: zij
werken erg bevreemdend:
M: s
certificaat
de echtheid
echtheid van
van M.'s
certificaat voor
voor de
leven te moeten
uitgave isis
leven
moeten dienen.
dienen. De uitgave
J. Dax
zeer verzorgd.
verzorgd.
L. NOLDUS, Gescbiedenis
L.
en letterkunde
letterkunde
Geschiedenis en
Tonvan Engeland.
Engeland. —
- Het Prisma,
Prisma, Tongeren,
1953, 278
kaart, geb.
geb.
geren, 1953,
278 pp.,
pp., 11 kaart,
Fr. 150.
150.
Deze publicatie,
Deze
publicatie, die het
het midden
midden houdt
houdt
tussen leesboek, handboek en
en lexikon,
lexikon, bebehandelt de geschiedenis
geschiedenis van de
de Engelse
Engelse
handelt
1659.
letterkunde
haar ontstaan
ontstaantot
tot1659.
letterkunde vanaf haar
De
laatst besproken
besproken auteur
auteur isisMilton.
Milton.
De laatst
Daar de
de Engelse
Engelse geschiedenis
geschiedenis een
een eigen
eigen
evolutie
helemaal niet
niet parallel
parallel
evolutie kent,
kent, die helemaal
loopt
vasteland, en
en over
over
loopt met
met die
die van het vasteland,
het algemeen
algemeen de historische
historische achtergrond
achtergrond
de Engelse
Engelse letterkunde
letterkunde niet
niet voldoenvoldoenvan de
de bekend is, werd
werd hier
hier deze
deze geschiedenis
geschiedenis
naast
die van
vandedeliteratuur
literatuuropgenomen.
opgenomen.
naast die
van een
een
Dit vermijdt
vermijdt het moeten
moeten opslaan van
geschiedenishandboek
literageschiedenishandboeknaast
naast een
een literatuurhistorie.
verwerken van dit
dit ontonttuurhistorie. Het
Het verwerken
zaglijke
een scheschezaglijke materiaal
materiaal noopte
noopte S.
S. tot een
matische
behandeling van beide.
beide.
matische behandeling
A. Deblaere
Deblaere

CULTUURLEVEN(
CULTUU RLEVEN,
Kurt
en
Kurt LANGE, Egypte. - Wonderen en
te voevoeToch zijn er ook bezwaren aan te
geheimen
oude cultuur
cultuur ren. Lang
geheimen van
van een grote oude
Lang niet altijd geeft
geeft de
de schrijver in
met
een woord
woord vooraf
vooraf van
van Prof.
Prof.
met een
datgene, wat
de
uitwerking van de
de tekst datgene,
de uitwerking
Dr H. W.
W.Obbink.
Obbink.Nederlandse
Nederlandse verver- hij zelf zo veelbelovend aankondigt;
aankondigt; daartaling van
van John
de
taling
John Kooy.
Kooy. -— W. de
de lezer niet zelden teleurgedoor wordt de
1953, 264
264 pp.,
pp.,
Haan N.V.,
N.V., Utrecht,
Utrecht, 1953,
bij het einde van een
een
steld, en moet hij
hij bij
72
ilI., ff 13,50.
72 ill.,
hij nog
nog niet
niet
hoofdstuk constateren,
constateren, dat
dat hij
Het boek
boek van
van Kurt
Kurt Lange
Lange „Egypte",
"Egypte", veel verder
gekomen. Ook
ontdekt
verder isis gekomen.
Ook ontdekt
bezit ongetwijfeld
ongetwijfeld kwaliteiten,
tot men
kwaliteiten, die
die het tot
in dit boek tegenspraak.
men hier en
en daar in
een
boeiend werk
werk maken.
maken. Als
Als een
een bebe- Zo ziet Kurt
een boeiend
Lange in de
de pyramiden
pyramiden rereKurt Lange
kwame
gids, die zijn
zijn tochtgenoten
tochtgenoten aanaan- ligieuze monumenten,
kwame gids,
menmonumenten, waaraan
waaraan de mengename
bezorgen, voert
voert sen
gename verrassingen wil bezorgen,
sen vrijwillig
vrijwillig hebben
hebben meegewerkt,
meegewerkt, zoals
zoals
hij
in vele
vele geheimen
geheimen van
van deze
deze aan de
hij ons binnen in
demiddeleeuwse
middeleeuwse kathedralen.
kathedralen. Hij
Hij heeft
heeft de
de ontkent dat de
vermaarde
cultuur. Hij
vermaarde oude
oude cultuur.
deze Egyptisch
de bouw van deze
opschriften van
van zijn
zijn zestien
zestien verschillende
verschillende koningsgraven
slavenwerk kan geweest
koningsgraven slavenwerk
hoofdstukken doorgaans
doorgaans zeer
zeer goed
hoofdstukken
goed ge
ge-, zijn, omdat zij o.a. zo fraai zijn
zijn afgewerkt,
kozen, waardoor de lezer telkens met her-kozen,wardltkensmhr- en zo'n groot aantal
aantal slaven,
slaven, die hiervoor
nieuwde
belangstelling verder leest.
leest. Een
Een
nieuwde belangstelling
nodig waren, nooit in
een oorlog
oorlog alleen
alleen
in een
prachtige
foto's suggereren
suggereren ons
ons de
de kon worden buitgemaakt.
prachtige reeks foto's
meen ik,
ik,
buitgemaakt. Toch meen
mysterieuze
land der
der
mysterieuze schoonheid
schoonheid van het land
dat er slaven
slaven aan
aan gearbeid
gearbeid hebben,
hebben, ofofpharao's.
schoon het zeer
schoon
zeer waarschijnlijk niet alleen
Kurt Lange
Lange heeft
heeft bovendien
bovendien een
een grote
grote
schijnt
slaven zullen
zullen geweest zijn.
zijn. Elders schijnt
verzameling mooie en belangrijke
belangrijke teksten
teksten
de
schrijver trouwens
trouwens zelf
ook te ververde schrijver
zelf ook
de
in zijn boek opgenomen, die niet alleen
alleen de
onderstellen, dat
dat slavenarbeiders gebruikt
poëtische
schoonheid van de
de Egyptische
Egyptische werden
poëtische schoonheid
bldz. 80).
werden (b.v. op bldz.
literatuur
bewijzen, maar
maar somtijds
somtijds ook
ook
literatuur bewijzen,
De vertaling is
is niet
niet bijzonder
bijzonder goed. Het
eeuwige waarwaarverwonderlijk
verwonderlijk scherp
scherp de eeuwige
boek leest
leest moeilijk. De zinnen zijn
zijn vaak
de christen
christen leeft,
leeft, bevesti
bevesti-, niet helder
heden
heden ,waaruit de
opgebouwd en
lopen soms
soms
helder opgebouwd
en lopen
gen. Juist door deze teksten roept ditgen.Juistdorzkepit zeer
moeizaam; hier
hier en
daar valt men
zeer moeizaam;
en daar
boek
treffend de sfeer op van
van over Duitse zinswendingen.
zinswendingen.
boek vaak zeer treffend
is evenwel een werk,
werk. dat voor bebeHet is
het oude
oude Egypte.
Egypte.
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langstellenden
cultuur zeer de
de
langstellenden in
in de oude cultuur
kennis van te
te nenemoeite
moeite waard
waard is
is om
om er kennis
men. De uitgever
men.
uitgever heeft zich
zich veel
veel inspaninspanook een
een mooie
mooie
ningen
ningen getroost.
getroost, om
om er
er ook
uitgave
deGroot
Groot
uitgavevan
vantetemaken.
maken. C.C.de
Horst KRUEGER,
Horst
KRUEGER. Zwischen
Zwischen Dekadenz
Dekadenz
und Emeuerung.
Erneuerung..--Knecht
--- J. J.
Knecht
--- CaCaund
1953,
rolusdruckerei,
Frankfurt/M., 1953,
rolusdruckerei, Frankfurt/M.,
228
pp., geb. D.M.
D.M. 8.80.
8.80.
228 pp.,
Een boek,
boek, dat
dat ter
ter lezing
lezing en
en overweging
overweging
mag
aanbevolen worden.
worden. Sedert
Sedert Lippert
Lippert
mag aanbevolen
de essayistische
essayistische litelitemisten
misten wij
wij te vaak in de
ratuur
de grondproblemen
grondproblemen van het
het
ratuur over
over de
menselijke
van concrete
concrete
menselijke leven
leven deze
deze toon van
beleving, warm
warm van
van persoonlijke
persoonlijke instelling
instelling
en toch
toch algemeen
algemeen menselijk.
menselijk.
..Man musste
müsste versuversuOnder
motto „Man
Onder het motto
chen,
die Dinge
Dinge neu
neu zu
zubegreifen",
begreifen", bebechen, die
handelt S.
S. in
handelt
in een
een eerste
eerste deel
deel de
detijdcontijdconjunctuur, waarin
moderne mens
mens zich
zich
junctuur,
waarin de
de moderne
Vervolgens de reactie
geplaatst ziet. Vervolgens
reactie en
en
bij hen,
hen, die
die
problematiek
problematiek in
in deze
deze situatie bij
ze het
het gevoeligst
gevoeligstbeleven
belevenenenuitdrukken:
uitdrukken:
een vode
kunstenaars. De
de kunstenaars.
De afgoden
afgoden van
van een
rige
generatie, Spengler,
Spengler, Freud,
Freud, Marx,
Marx,
rige generatie,
e.a..
zijn geen
geen profeten
profeten voor
voor de
de nieuwe
nieuwe
e.a., zijn
zijn in
in werkelijkheid
werkelijkheid reeds
reeds gedegedetijd:
tijd: zij
zij zijn
Horizont
passeerd.
laatste deel,
deel, „Im
..Im Horizont
passeerd. Het laatste
des
Absoluten", raakt
raakt de
de diepste
diepste vragen
vragen
des Absoluten",
van onze
onze menselijke
menselijke conditie;
conditie; hier
hier behobeho.. Vam Wesen der
der
ren
hoofdstukken „Vom
ren de hoofdstukken
Liebe",
Schwermut und
und FreuFreuLiebe", "Zwischen
„Zwischen Schwermut
"Der religióse
religiöse Mensch"
Mensch" en
en „Die
..Die GeGede", „Der
Le~enden" tot het beste
beste van
van dit
dit
stalt des
des Lei4enden"
goede
boek.boek. A. Deblaere
A. Deblaere
goede

Yvonne
THIERY. Le
Le paysage
paysageflamand
flamand
Yvonne THIERY,
Elsevier,BrusselBrusselau
au XVlle
XVIIesiècle.
siècle.---Elsevier,
226 pp.,
pp., 86
86 pl.,
pl.,
Parijs,
Parijs, 1953.
1953,XII
XII + 226
geb.
450.
geb. Fr. 450.
De
reeks studiën
studiën over
over de
de Vlaamse
Vlaamse
De reeks
schilderkunst
XVIIe eeuw,
eeuw, brengt
brengt
schilderkunstin
in de
de XVIIe
Van Dyck,
Dyck, Rubens
Rubens
ons, na de
de delen
delen over Van
Yvonen Jordaens,
Jordaens, de
de knappe
knappe thesis
thesis van
van Yvon
ne Thièry.
Thièry. In
In deze
deze smaakvolle
smaakvolle en
en luxuluxumen slechts
slechts op
op kleine
kleine
euze
uitgave kan men
euze uitgave
tekorten
wijzen. Men
Men begrijpt
begrijpt niet
nietaltijd
altijd
tekorten wijzen.
het
enigszins willekeurig
willekeurig weglaten
weglaten van
van
het enigszins
Dyck,
enkele
voorname meesters
enkele voorname
meesters als
als Van Dyck,
Jordaens.
Brouwer. Men
Men ziet
ziet
Jordaens, en
en vooral A. Brouwer.
niet
altijd duidelijk
duidelijk in
waarom op een
een
niet altijd
in waarom
bepaalde
plaats een
een grens
grens wordt
wordt getrokr
getrokbepaalde plaats
ken.
Maar deze
deze tekorten,
tekorten. waarvan
waarvan de
de
ken. Maar
auteur
trouwens rekenschap
rekenschap geeft,
geeft.
auteur zich trouwens
komen
door de
de hoge
hoge
komen alleen
alleen naar
naar voren
voren door
waarde
het boek.
boek.
waarde van het
Deze studie
studie immers
immers is wellicht
wellicht de
de enige
enige
die zich uitsluitend
uitsluitend op het Vlaamse
Vlaamse land
land-,
schap toelegt, zijn voorgeschiedenisschaptoelg,zijnvrschd
schetst
zijn ontwikkeling
ontwikkeling nagaat.
nagaat. Het
Het
schetst en zijn
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wetenschappelijk
verwetenschappelijkapparaat
apparaatisis goed
goed verde zuivere
zuivere
zorgd.
treft ons vooral
vooral de
zorgd. Toch
Toch treft
smaak
van de
deschrijfster,
schrijfster, tegelijk
tegelijk met
met
smaak van
in een
een bepaald
bepaald
haar
haar vermogen
vermogen zich
zich zó
zó in
zij erin
erin slaagt
slaagt tot
tot de
de
werk
leven dat
dat zij
werk in te leven
wezenskenmerken
dringen. ze
ze
wezenskenmerkendoor
doortete dringen,
dUidelijk teteomschrijomschrijjuist
typeren en
enduidelijk
juist te typeren
G. Bekaert
ven.
ven. G. Bekaert
Dr A.
A. STUBBE,
STUBBE, De
DeVlaamse
VlaamseSchilderSchilderr
kunst van Van
Van Eyck
Eycktot
totPermeke.
Permeke. --kunst
Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1953,
1953,
Elsevier, Brussel-Amsterdam,
XI
472 pp.,
pp., 200
200 afb.,
afb., geb.
geb. Fr.
Fr. 480.
480.
XI +- 472
Om met
deur in huis
met de deur
huis te vallen, zoals
ook de
de schrijver
schrijver van
van deze
dezemerkwaardige
merkwaardige
geschiedenis
de Vlaamse
Vlaamse SchilderSchildergeschiedenis van
van de
kunst
willen we
wemaar
maaronmiddelr
onmiddelkunst het doet, willen
lijk
taal die
die erg
erg
lijk wijzen
wijzen op
op de soms stroeve taal
opvalt naast
naast andere
andere geïnspireerde
geïnspireerde bladbladzijden,
niet steeds
steeds aan
aan elkaar
elkaar bebezijden, op
op het
het niet
antwoorden
illustratie. op de
de
antwoorden van tekst en illustratie,
al te beperkte
beperkte belangstelling
belangstelling voor van der
der
Weyden
en Brouwer,
Brouwer, en
een te
te grote
grote
Weyden en
en een
uitvoerigheid rond
rond de
defiguur
figuur van
vanJordaens,
Jordaens.
op
de blijkbare
blijkbare uitputting
uitputting waarvan
waarvan de
de
op de
de behandebehandeschrijver
schrijver plots
plots blijk
blijk geeft
geeft na de
ling
de tweede
tweede Latemse
Latemse school.
school.
ling van de
Maar
deze ronduit
ronduit erkende
erkende tekorten
tekorten
Maar deze
kunnen
bewondering voor
boek
kunnen onze
onze bewondering
voor dit boek
A. Stubbe
Stubbe schreef
schreef een
niet wegnemen.
wegnemen. Dr A.
oorspronkelijke
de
oorspronkelijkegeschiedenis
geschiedenisvan
van de
Vlaamse
schilderkunst van
uit één
één verVlaamse schilderkunst
van uit
antwoord
de plastiplastiantwoord standpunt,
standpunt, dat
dat van
van de
sche
volwaardigheid. Daarom
Daarom bewaarde
bewaarde
sche volwaardigheid.
hij
van de
dekunsthistorische
kunsthistorische scheschehij slechts van
om de
de lezer
lezer het
het
ma'
het hoogst-nodige
hoogst-nodige om
ma'ss het
vertrouwde kader nog
nog te
te laten
laten herkennen.
herkennen.
Binnen
summiere kader
kader beweegt zich
zich
Binnen dit summiere
de
schrijver met
met een
een grote
grote vrijheid
vrijheid en
en
de schrijver
--- zowel
zowel
weet
talent
weet met
met een
een schitterend
schitterend
talent
van aanvoelen
aanvoelen als
als van
vanliterair
literair vertolken
vertolken
--- de hoofdmomenten
hoofdrnomenten van onze
onze schilderschilderkunst te belichten
belichten in
in hun
hun intrinsieke
intrinsieke waarwaarze terug
terug teteplaatsen
plaatsen in
de grote
grote
de
en ze
in de
de en
tijdsstromingen.
auteur soms vertijdsstromingen. Al is de auteur
bij het
het aanduiden
aanduiden der
der historische
historische
ward
ward bij
problematiek
meesproblematiek die
die rond
rond de Vlaamse meeshij ons
onsdaar.daarters is ontstaan,
ontstaan, toch
tochschenkt
schenkthij
naast
lichtende bladzijden
bladzijden zoals
over
naast lichtende
zoals die
die over
Van Eyck,
Eyck, Van
Van der
derGoes,
Goes.Bruegel,
Bruegel. RuRuDyck, Ensor,
Ensor, Permeke.
Permeke. Daarin
Daarin
bens.
bens, Van Dyck,
wijken eruditie en traditionele
traditionele banaliteiten
banaliteiten
voor
het spontaan
spontaan uitspreken
uitspreken van
een
voor het
van een
echte
echte bewondering.
bewondering.En
En daarin
daarinisis Dr
Dr A.
Stubbe
meesterlijk.
Bekaert
Stubbe
meesterlijk. G. G.
Bekaert
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Ernst BARLACH, Leben und Werken in
seinen Briefen.
R. Piper
seinen
Briefen. --- R.
Piper &
& Co
Co
Verlag, Munchen,
München, 268
geb. D.M.
O.M.
268 pp.,
pp., geb.
18.
Deze verzameling
verzameling brieven
Barbrieven van
van E. Bar-
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lach is even
aangrijpend als de
de fascinefascineeven aangrijpend
rende
zelfportretten die
die deze
deze kunstenaar
kunstenaar
rende zelfportretten
ons in
in deze
deze
ons
nagelaten heeft.
ons nagelaten
heeft. Wat
Wat ons
tekeningen onmiddellijk
onmiddellijk wordt
wordtmeegedeeld
meegedeeld
deze brieven
brieven langzaam
langzaam groeigroeiziet men in deze
en
kleine en grote
grote feiten,
feiten, door
door ververen door kleine
scheidene
zielstoestanden heen:
het porporscheidene zielstoestanden
heen: het
tret van
van een
een man,
man, uiterst
uiterstgevoelig
gevoelig voor
voorde
de
conflicten
zijn tijd,
tijd, onafhankelijk
onafhankelijk en
en
conflicten van zijn
afwijzend,
ontevredenheid dan
dan
afwijzend, eerder
eerder uit ontevredenheid
uit hoogmoed,
hoogmoed, met een
een grote
grote hunkering
hunkering
naar het
het oorspronkelijke,
oorspronkelijke, het zuivere, wat
wat
hij
ergens noemt
noemt het barbaarse
barbaarse of
of het
het
hij ergens
goddelijke.
Maar niet
niet alleen
alleen als
alseen
eenrijk
rijkmenselijk
menselijk
getuigenis
brieven merkwaardig,
merkwaardig,
getuigenis zijn deze brieven
zij
zijn ook waardevol
waardevol om
om de
degevoelige
gevoelige
zij zijn
reactie op de
reactie
de omwentelingen
omwentelingen uit de
de epiepische
moderne kunst,
kunst, die erin
erin tot
tot
sche tijd der moderne
uiting komt. In deze
deze persoonlijke
persoonlijke beleving
beleving
wordt de
de kunst
kunst van
vanonze
onzetijd
tijdgemakkelijgemakkelijker begrepen
begrepen en als
als echt
echt ervaren.
ervaren.
G. Bekaert
Bekaert
Max BURCHARTZ.
Gleichnis der
der HarHarBURCHARTZ, Gleichnis
monie.
Gesetz und
und Gestaltung
Gestaltung der
der
monie, Gesetz
Bildende Kiinste.
Künste. - Prestel-Verlag.
Prestel-Verlag,
München, 214 pp., 30 X 21 cm, 50Münche,214p.30Xm5
pl., geb. D.M. 20.
pl..
20.
Een
schilder en
en paedagoog,
paedagoog. die
die de
de
Een schilder
doorbraak en
en de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
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de momoderne
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met BraBraderne kunst meeleefde
que,
Picasso en
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Matisse en
en te
te Weimar
Weimar
que, Picasso
met Kandinsky, Klee
Klee en Mondriaan.
heeft
Mondriaan, heeft
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bevindingen neergeschreven
neergeschreven in een
een
zijn bevindingen
veelzijdig
origineel boek.
boek. Origineel
Origineel isis
veelzijdig en
en origineel
het door
door zijn
zijn typographisch
typographisch voorkomen,
voorkomen.
deillustratie,
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Dit boek
boek samenvatten
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elementaire zaken
zaken
men terug
tentg naast
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enigszins pseudovindt men
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beschouwingen.
De waarde van dit
dit werk
werk ligt
ligt hierin
hierin dat
dat
de eenvoudige
eenvoudige gegevens,
gegevens. die
die men
men
het
het de
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het kunstwerk,
kunstwerk, die
die dezelfde
dezelfde zijn
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verleden als voor het
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heden. Zo
wordt dit
dit boek
boek ongemerkt
ongemerkt een
een apologie
apologie
voor
kunst.
Bekaert
voor de
demoderne
moderne
kunst. G.G.Bekaert
Heinrich LUETZELER,
Kunst der
der
LUETZELER, Die Kunst
Völker.
Herder-Verlag, Freiburg
Vólker.- Herder-Verlag,
i. Br.,
438 pp., 353
353 afb.,
afb .• 44 gekl.
gek!. pl.,
Br., 438
18.
geb. D.M. 18.
Het is de
de eigen gave van Lutzeler
Lützeler zijn
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ruim
inzicht in de
de cultuurstromingen
cultuurstromingen te
te
ruim inzicht
laten groeien uit
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een onmiddellijk
onmiddellijk contact
contact
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individuele kunstwerken
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de klassieke
klassieke indeling
indeling ervan ten
ten
accent
accent op de
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nadele van de
kunstwerken.
G. Bekaert
kunstwerken. G. Bekaert
M. DENIS
DENIS en
en R.
R. BOULET,
BOULET, Rome,
Romée.
N. M.
Ie Pélerin moderne
moderne à Rome.
Rome. Suivie
Suivie
ou le
de Rome en cinq jours.
jours. —
- Desclée de
Brouwer.
Brugge-Parijs. 1953,
1953, 3e
3e
Brouwer, Brugge-Parijs,
.• 982-58-50
982-58-50 pp.,
gekl. plannen,
plannen,
uitg
uitg.,
pp., 3 gekl.
21
schem .• 25
200.
21 schem.,
25 m,
ill, Fr. 200.
In het
het Decembernummer
Decembernummer 1949
1949 van dit
dit
lof deze
deze
tijdschrift
tijdschrift hebben
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merkwaardige
hetchristelijke
christelijke
merkwaardige gids
gids van het
Rome
op een
een
Rome besproken.
besproken. De
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de Annexe
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en met
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een
derne mens
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ideaal
Henri
AGEL, La Prétre
Prêtre aà l'écran
I'écran (ColI.
Henri AGEL,
(Coll.
Présence du
du Catholicisme)
Catholicisme).. - Téqui,
1953, XV-122 pp., Fr.
Fr. Fr.
Fr. 360.
360.
Parijs.
Parijs, 1953,
De studie
J. M.
M. Prévost
de
De
studie van
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Prévost over de
gepriester in de roman
roman heeft
heeft zijn
zijn parallel
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l'écran"van Henri
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Agel. De eminente filmcriticus wijst op de
verdienste van de filmkunst die zich sinds
een tiental jaren voor het inwendig leven
van de Godgewijde is gaan interesseren.
Waar de priesterfiguur geschematiseerd
werd, was ze antipathiek. Wanneer de

film haar oprecht en eerlijk voorstelde,
heeft zij bijgedragen tot een betere kennis
van de priesterziel.
Dit essay biedt mekrwaardige bladzijden over de belangrijkste films van de
laatste jaren. Leo E. Jansen

GESCHIEDENIS
Bijdragen voor de Geschiedenis der Ne- Augsburgse geslacht aan het hoofd van
derlanden. VIII (1953-54) , af 1. 1-2. talrijke handelsondernemingen en de steNijhoff, 's-Gravenhage; De Sikkel,
denbond onder leiding van Liibeck waren
Antwerpen, 160 pp., jrg. (4 afl.),
de twee voornaamste machten in de Duitf 19, Fr. 285.
se economische wereld der XVIe eeuw.
Bij gebrek aan steun vanwege de Keizer
Dit nummer opent met een interessant
artikel van Prof. H. Van Werveke, waar- taande echter de macht van de katholieke
Fugger's en van het Lutherse Liibeck in
in hij aantoont dat de waardevermindede tweede helft der XVIe eeuw. De
ring van de rekenmunt in Vlaanderen, de
decenniën vóór en na de Groeningeslag, auteur weet heel het boek door de spanafhankelijk was van de Frans-Vlaamse ning aan te houden en werpt tevens een
nieuw licht op de economische activiteit
verhoudingen. Daarna beschrijft de Amerikaan J. J. Murray, in een Engelse bij- der Duitse steden in die tijd.
Jammer genoeg heeft hij voor de tegendrage, hoe de Britse Koning George I in
1715 de Verenigde Provinciën kon bewe- stelling tussen de Hanse, die op Brugge
gen, een Brits-Hollands eskader naar de steunde, en de Fugger's, die in 1553 AntBaltische Zee te zenden om beider handel werpen verkozen, de Brugse en Antwerpaldaar te beschermen. Onder de Aanteke- se archieven niet geraadpleegd. Kostbare
ningen vestigen wij de aandacht op de wetenschappelijke aanmerkingen (pp. 133151) en een belangrijke reeks brieven
beoordeling van Prof. C. W. de Vries'
boek over Koning Willem III door J. C. aan de Fugger's (pp. 153-228) waaronder twee brieven van Filips II over een
Boogman: het boek biedt belangwekkende
onuitgegeven documenten, maar is een lening van 1 millioen dukaten voor Aleenzijdige verdediging van Willem III ten va's troepen in Juli 1572 — besluiten dit
interessante boek. M. Dierickx
koste o.a. van Thorbecke.
De lange uiterst kostbare Kroniek (pp. Christopher DAWSON, Europa. Wezen
67-133) vermeldt eerst enige personalia
en Roeping. — Desclée de Brouwer,
en bijzonderheden over gehouden of nog
Brugge, 1953, 223 pp., ing. Fr. 75,
te houden historische congressen zoals
geb. Fr. 90.
over het internationaal congres der geIn
het Novembernummer 1952 (p. 189)
schiedkundige wetenschappen te Rome in
hebben wij een zeer prijzende bespreking
September 1955, en biedt daarna een exhaustief overzicht van de laatst versche- van Dawson's laatste boek gegeven: hier
dan de vertaling, keurig verzorgd, met
nen boeken en artikels met betrekking tot is
een
inleidend woord van de rector van
de Nederlanden. Een dozijn wetenschaphet Europa-college te Brugge, Prof. Dr
pelijke recensies besluit dit nummer van
H. Brugmans.
het hoogstaand tijdschrift der Noord- en
Met feilloze trefzekerheid peilt de
Zuidnederlandse historici. M. Dierickx
grootste cultuurhistoricus van onze tijd
naar het diepste wezen van Europa en
Gótz Freiherr von POELNITZ, Fugger
dat de geestelijke eenheid van
und Hanse. Ein hundertjariges Rin- betoogt
deze
gemeenschap
van volkeren berust
gen um Ostsee und Nordsee. J. C.
de traditie van de christelijke cultuur.
B. Mohr (P. Siebeck) , Tubingen, op
leidt hij Europa's roeping af:
1953, XIV-236 pp., 4 Abb., ing. D. Hieruit
slechts
wanneer
Europa weer het chrisM. 11,50, geb. D.M. 14,80.
tendom beleeft, zal het zijn ziel hebben
De auteur, wiens tweedelig wetenteruggevonden en meteen zijn invloed op
schappelijk werk over Jakob Fugger wij
de rest van de wereld. M. Dierickx
hier vroeger bespraken (IV 1, 1950-51,
667-668 en VI1, 1952-53, 190-191) , biedt Christopher DAWSON, Medieval EsSheed and Ward, 1953, 271
says.
ons in dit boek een boeiend overzicht van
pp., 21 sh.
de strijd tussen de Fugger's en de Hanse
om de Oost- en Noordzee. Het beroemde
Schr. behandelt verschillende aspecten
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van de christelijke cultuur der middeleeuwen: haar verbondenheid en contact
met het Oosten en de Islam, de invloed
uitgeoefend op Reformatie en Renaissance niettegenstaande deze stromingen
zich tegen haar richten, haar betrekkingen ten opzichte van de natuurwetenschappen en de romantiek, enz. De belangrijkste hoofdstukken het woord
wordt met opzet gebruikt omdat de opstellen in dit boek opgenomen zo nauw
onderling verbonden zijn — zijn de verhandelingen over de sociologische grondslagen van deze cultuur en over de theologie der drie perioden die zich in deze
cultuur laten onderscheiden. Voor wie
bekend is met Dawson's visie op en interpretatie van de geschiedenis van Europa, zijn deze opstellen meer aanvulling
en bevestiging dan een uiteenzetting van
iets nieuws. Maar evenals zijn andere
werken kan ook dit boek noch door de
theoloog noch door de historicus verwaarloosd of onderschat worden.
W. Peters
Herbert BUTTERFIELD, Christianity
Diplomacy and War.
The Epworth Press, London, 1953, 125 pp.
8s.6d.
Prof. Butterfield, wiens historische beschouwingen wij zeer belangrijk vinden,
analyseert hier enkele verschijnselen uit
de oorlogstijd en de na-oorlogse periode.
Begrippen als aggressie, internationale
orde, diplomatie worden grondig onderzocht, terwijl „the war for righteousness", waarvan de meesten zo overtuigd
waren, en de morele verontwaardiging
ten opzichte van de Duitsers, waarvan
de meesten zo boordevol waren, in hun
diepte worden ontleed. Het resultaat is
dat de oppervlakkigheid die hier doorgaans achter verscholen ligt zowel als
zeer gevaarlijk voor het mensdom wordt
gekenmerkt als in hoge mate onchristelijk.
Hierop doorgaande toont schr. hoe enkel
diep-christelijk schouwen en denken de
wijsheid kan schenken die de diplomatie
nodig heeft, wil zij er in slagen om het
mensdom zoals dit in feite na de erfzonde is een leefbare samenleving te garanderen. Wanneer wij moeten constateren hoe weinig christelijk er op dit
terrein gedacht en gehandeld wordt en
hoe men zich tevreden stelt met oppervlakkig opportunisme dat tegen geen
tijdsduur bestand is, zouden we dit boek
in handen wensen te zien van iedere diplomaat, politicus, buitenlands-overzicht
schrijver en van allen die zich bezighou
den met internationale politiek. En als het
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Engels voor deze mensen moeilijkheden
biedt, dan dient het boek vertaald --met de andere werken van Prof. Butterfield. Voor een juiste mening-vorming is
het van zeer grote waarde. W. Peters
E. E. REYNOLDS, St. Thomas More.
Burns Oates, London, 1953, 390
pp. 25s.
Leslie PAUL, Sir Thomas More. r Faber and Faber Ltd., London, 1953,
222 pp., 12sh.6d.
Een onlangs in The Month verschenen
artikel (Jan. 1954) geeft een overzicht

van de in de laatste twintig jaren gepubliceerde studies over Thomas More,
waarin tegelijkertijd wordt aangegeven
welke aspecten van diens leven en werk
nog wachten op grondig historisch onderzoek. Het artikel kon geen melding
maken van de twee nu te bespreken boeken, die van te recente datum zijn, maar
onmiddellijk moet er aan toegevoegd, dat
zij in alle geval het daar gegeven oordeel
niet zouden hebben beïnvloed. Doorda
Sir geprefereerd wordt boven Saint geef
Paul's boek in de titel zelf reeds aan dat
men meer een portrait van een vooraanstaand man dan van een heilige te verwachten heeft. Dit populaire leven bevat
geen bijzondere kwaliteiten noch van
visie op de mens noch van stijl, en het
stelt vaak teleur doordat moeilijkheden
omzeild worden door middel van een
rhetorische vraag of door een bekentenis
dat het wel erg lastig is door te dringen in een geest als die van Wolsey of
Hendrik de Achtste. Inderdaad: maar
daar gaat het juist om.
Reynold's boek schijnt de eerste volledige biographie van de hand van een
katholiek auteur te zijn sinds fathei
Bridgett zijn boeken over More en Fisher
schreef tegen het einde van de vorige
eeuw. Nu is een boek over More, dank
zij de persoon van More zelf, al gauw
leesbaar en interessant. Maar sinds we

ter beschikking hebben R. W. Chambers'
werk over More, dat algemeen als klassiek wordt beschouwd, ook al werd dit
niet door een geloofsgenoot van More
geschreven, gaan we onwillekeurig een
hoge standaard aanleggen voor iedere
volgende biographie. En dan schiet deze
nieuwe studie te kort. Al het beschikbare
materiaal wordt hier met vermelding van
de bronnen wel gegeven, maar het wordt
nauwelijks verwerkt. Het boek is teveel
een aaneenrijging van historische geger
y ens waarin de naam More voorkomt,
serie aanhalingen van links en rechts
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dechromosochromosofundamentele
de voortplantingscellen
fundamentele constanten van waarde
waarde verver~
men er
er verantwoordelijk
verantwoordelijk voor?
voor? welke
welke
anderd
anderd zijn.
zijn. Gamow's
Gamow's originaliteit
originaliteit ligt
ligt men
het erferfde stabiliteit
stabiliteit van het
juist hierin
hij zijn
zijn held
heldterugplaatst
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de bebemechanica
mechanica heeft
heeft aangevuld
aangevuld bij
bij de
het
schrijving
de verschijnselen
verschijnselen op het
schrijving van
van de
niveau van het
niveau
het individuele
individuele atoom
atoom en
en alalvan
dus geleid
geleid heeft tot een
een overbrugging
overbrugging van
de kloof
kloof die tussen
tussen de
de natuurnatuur- en
en scheischeikunde
deze synthese
synthese lukte
lukte
kunde bestond. Doch deze
slechts
ernstige wijziging
wijziging in de
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slechts door
door een ernstige
"objectiviteit"
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de natuurkundige
natuurkundige voor„objectiviteit" van
stellingen.
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domein der
der elementaire
elementaire
stellingen. Op het
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veroorzaakt de
de storende
storendeinvloed
invloed
der „observatie-instrumenten"
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en tracht
tracht
zoveel
mogelijk hun
historisch en
en genegenezoveel mogelijk
hun historisch
tisch
tonen. Door dit
dit obobtisch verband
verband aan te tonen.
jectief karakter is
is het
hetbijzonder
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bij. dat
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de dydyschatten deel
deel toe
toe te schrijven
het
historische tableau
tableau van een
een recent
recent namische
het historische
zeer persoonpersoonnamische initiatieven en het zeer
verleden.
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gang van
van dit
portefeuille
Munitie in het
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re-portefeuille van
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kabinet
(1916) te
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pacifist het
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"krijgshaftige" bedenkingen
zijn werk worden uituitbedenkingen tegen zijn
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en moet
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verschillende punpungesproken: het blijft
vechter van arbeidersbelangen
arbeidersbelangen vóór
vóór alles
alles ten
wat in
in het
hetanecdotische
anecdotische steken,
steken. jaja
ten wat
met een
een zekere
zekere voorliefde
voorliefde
de samenwerking
samenwerking zoeken
zoeken met
groot- schijnt
met het grootschijnt soms
soms met
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voor een
een sprekend
voor
sprekend detail
detail te zijn
zijn geschregeschreven. Daardoor mist men wel eens scherpe
ven.
contouren en
en grote lijnen.
contouren
lijnen.
En de
is, dat
En
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andere bedenking
bedenking is,
dat de
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auteur wat
wat al
al te
wat in
te veel
veel alle
aIle goeds
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maar te
te verhalen
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titelheld of voor het
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bespeurt men
men door
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van de
de internationale
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arbeid en
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bewijzen voor de
de geschiedenis
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van West-Europa
ontwikkeling van
West-Europa sinds
sinds
de industriële
de
industriële revolutie
revolutie staat ver
ver boven
boven
de reeds
reeds over-talrijke
over-talrijke „parade-overzich"parade-overzichten" van
van de
de sociale
sociale kwestie.
kwestie. Dat
Dat isis niet
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alleen
aan dedeverbluffende
verbluffende
aIleen te danken
danken aan
zeggingskracht,
zeggingskracht, de brede historische
historische perperspectieven,
spectieven, de
de fijnzinnige
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sociologische
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echt Duitse
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de schrijver;
schrijver; het
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vaardigheid van de
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hetboek
boekzijn
zijn
syndicaten, dat aan
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In een
een paar
paarkorte
korteinleidende
inleidende nota's
nota's
brengt
brengt hij
hij behartenswaardige
behartenswaardige en
en voor
voor
iedereen aanvaardbare
aanvaardbare gedachten
gedachten over
over de
de
democratie.
Dieper echter
democratie. Dieper
echter grijpen
grijpen de
de
hoofdstukken
hoofdstukken over het
het economisch
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zich ontwikkeld
ontwikkeld heeft
heeft uit
uitzijn
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individualistische
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moderne
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karteIlistische periode,
nu, onder
onder de
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druk
druk van
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ook
ophet
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over te
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een laatste
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de
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die gevaarlijke
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economische politiek
politiek willen
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hele maatschappelijke
maatschappelijke structuur
structuur ombouwen.
bouwen.
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van
de sterk
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architectonische structuur
structuur
van de
te tekenen,
tekenen, even
even moeilijk
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van
van dit boek na te
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te brengen:
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bleem
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vaar
waarin de
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strakke
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brengen,een
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lijn
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in de
aan
te beperkte
beperkte taak
taak
aan het syndicaat een al te
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wil toewijzen.
In
geval heeft
heeft Goetz-Briefs ee
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In ieder geval
dat
sterk
vermanend boek
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geschreven dat
sterk vermanend
door
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sta,at
door alwie
alwie in
in „het
met
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wil
geenszins het
waardevoIle in
eswil geenszins
het waardevolle
in dit essay
over het
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hoofd zien!
zien! Een
Een minder
minder
say over
strakke
opbouw zou
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het boek
boekmisschien
misschien
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nog
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houding
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Deze zakelijke,
zakelijke, goed doordachte
doordachte studie
studie
geeft ons
een klaar
klaar inzicht
inzicht in
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een zeer
zeer
geeft
ons een
waaraan
actueel koloniaal
koloniaal probleem,
probleem, waaraan
actueel
vele détailartikelen
détailartikelen werden
werden gewijd.
gewijd.
reeds vele
een algemene
algemene beschrijving
beschrijving van de
de
Na een
economische bedrijvigheid
bedrijvigheid in
Centraaleconomische
in Centraalen van
vande
debestaande
bestaandeindustrieën,
industrieën,
Afrika, en
onderzoekt schrijver
schrijver de
de verschillende
verschillende
onderzoekt
factoren die
die de
de verdere
verdere industriële
industriële ont
ontfactoren
Wikkeling mogelijk
mogelijk maken.
Hij komt
komt tot
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wikkeling
maken. Hij
besluit dat
dat men
men voorlopig
voorlopig minder
minder op
op
het besluit
de ontwikkeling van secundaire industrie-deontwiklgvascudrentimoet aansturen,
aansturen, maar
maarveeleer
veeleer de
de ininen moet
landse landbouweconomie
landbouweconomie moet
moet organiorganilandse
van de
de opbrengst
opbrengst van
van
seren, met
met behulp
behulp van
seren,
meer gedifferentieerde
gedifferentieerde ontginningsontginningseen meer
industrie.
industrie.
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inleiding verklaart
verklaart schrijver,
schrijver, dat
dat
In
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zich wil
wil houden
houden aan
aandedeeconomische
economische
hij
aspecten van
van het
hetprobleem;
probleem; zoals
zoalshijzelf
hijzelf
aspecten
het echter
echtermeermalen
meermalen onderstreept
onderstreeptmoet
moet
het
elke ware
ware oplossing
oplossing de
de menselijke
menselijke factor
factor
elke
als hoofdzaak
hoofdzaakbeschouwen.
beschouwen.
als
datbibiJammer voor dit
dit degelijk
degelijk boek
boek dat
Jammer
bliographie en kaart
kaart niet
nietvollediger
voIledigerzijn.
zijn.
bliographie
J. Segers
Segers
J.
.

.
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ROMANS
ROMANS EN VERHALEN
Gerard
de XIVRY.
Woonhuis onzer
onzer
XIVRY, Woonhuis
Gerard de
(Triomfreeks) .-— J.J. van
van
vreugde (Triomfreeks).
Tuyl.
Antwerpen. 1953,
1953.212
pp .• geb.
geb.
Tuyl, Antwerpen,
212 pp.,
Met deze familieroman
familieroman bewijst
bewijst de
de jonge
jonge
Vlaamse schrijver,
schrijver. dat er iets
iets uit
uit hem
hem kan
kan
groeien.
ideeën. zin voor
voor tragiek
tragiek
groeien. Gezonde ideeën,
en
menselijkheid en
de techtechen menselijkheid
en begrip
begrip voor de
niek
het verhaal
verhaal dragen
dragen dit
dit drama
drama
niek van
van het
van een
een verdeelde
verdeelde familie
familie in
in een
een bedreigd
bedreigd
brouwersbedrijf.
zijn werk
werk echter
echter iets
iets
brouwersbedrijf. Wil zijn
worden
waarde. dan
dan zal
zal hij
hij zich
zich ook
ook
worden van waarde,
moeten
een nog
nog oppervlakoppervlakmoeten losmaken
losmaken van een
een praten
praten rondom
rondom
kige
romantiek. van een
kige romantiek,
het verhaal,
verhaal. en
en vooral
vooral van
van een
een alal tetegrote
grote
slordigheid
taal. die
die zoveel
zoveel jonge
jonge
slordigheid in
in de
de taal,
schrijvers
stijgen boven
boven het
het
schrijvers belet
belet uit
uit te stijgen
genre
een goedkope
goedkope serieroman.
serieroman.
genre van een
P. van Doornik
Doornik

La Pierre
Zoé OLDENBOURG,
OLDENBOURG. La
Pierre anguanguGallimard, Parijs,
laire. - Gallimard.
Parijs. 1953,
1953. 463
463
pp
.• Fr. Fr.
Fr. 680.
680.
pp.,
Dit verhaal,
verhaal. dat
dat bekroond
bekroond werd
werd met
met de
de
Fémina-prijs
1953. speelt in
in Champagne,
Champagne.
Fémina-prijs 1953,
in de
de tijd
tijd van
van de
delaatste
laatstekruistochten
kruistochten en
van de
de strijd
strijd tegen
tegen de
de Albigenzen.
Albigenzen. Het
Het lot
lot
van het geslacht
geslacht Linnières,
Linnières. de roman
roman van
drie
generaties. wordt er te
te gelijk
gelijk in
in bebedrie generaties,
handeld.
Afwisselend
hoofdstukken gegeAfwisselend worden hoofdstukken
wijd aan de
de respectievelijke
respectievelijke helden en hun
hun
omgeving.
verhaal enigszins
enigszins bont
bont
omgeving, wat
wat het verhaal
maakt.
altijd in
in het
het beste
beste
maakt. Hoewel
Hoewel niet
niet altijd
Frans geschreven,
geschreven. is
is het
hetmeeslepend
meeslepend en
en
boeiend.
het ridderleven
ridderleven als
als
boeiend. Taferelen uit het
kleurige
middeleeuwse miniaturen, de
de dedekleurige middeleeuwse
solatie
van de
degodsdienstoorlogen,
godsdiensto:Jrlogen. het
het
solatie van
duistere
mengsel van geloof
geloof en
en primitiviprimitividuistere mengsel
en geweld,
geweld. het
het
teit.
van ridderlijkheid
ridderlijkheid en
teit, van
schrijnende heimwee van
van menselijke
menselijke liefde
liefde
en
van het
het GodsverGodsveren de verterende dorst van
langen:
alles wordt
wordt met
met zoveel
zoveel mensemenselangen: dit alles
lijkheid
men de
de schrijfster
schrijfster
lijkheid beschreven,
beschreven, dat men
een tikje preciositeit
preciositeit graag
graag vergeeft.
vergeeft.
Het
opvallend dat
dat ook
ook deze
deze roman
romau
Het is opvallend
oprecht
diep religieus
religieus is.
is. Volgens
Volgens de
de
oprecht en diep
moderne
opvatting dan,
niet tetemoderne Franse
Franse opvatting
dan, niet
rugschrikkend
de weinig
weinig gesluierde
gesluierde
rugschrikkend voor de
beschrijving
zonde en
enmenselijke
menselijke
beschrijving van
van zonde
ellende --- wat
wat dit
dit boek
boekzeker
zekergeen
geenlectuur
lectuur
voor onvolwassenen
onvolwassenen maakt —,
-. maar
maar terteraanzelfdertijd
zelfdertijd ml't
met de allesoverheersende aanhetreligieuze
religieuze bewustzijn.
bewustzijn.
wezigheid
wezigheid van het
J. Dax
J.Dax
—

Gabriel
VERALDI, A la memoire
memoire d'un
d'un
Gabriel VERALDI,
ange. - Gallimard.
Parijs, 1953,
1953.
Gallimard, Parijs,
335
Fr. 550.
550.
335 pp.,
pp., Fr. Fr.
Een
jong biologist
biologist komt
komt als
als kapitein
kapitein
Een jong
en
cynieker uit
uit de
de oorlog
oorlog terug.
terug. Zijn
Zijn
en cynieker

hij gehuwd.
gehuwd. Hij
Hij heeft
heeft
verloofde
verloofde vindt
vindt hij
noch
toekomst, noch verleden,
verleden, het
het leven
levell
noch toekomst,
is voor hem totaal
totaal zinloos.
zinloos. Het
Het eerste
eerste deel
deel
bevat zijn
zijn dagboek,
dagboek. hoofdzakelijk
hoofdzakelijk een re
re-latie van sexuele uitspattingen en per- latievnsxu pgerversie.
door in
in de
de derde
derde
versie. Het verhaal gaat door
persoon:
jonge man
over naar
naar
persoon: de
de jonge
man slaat
slaat over
het andere uiterste,
uiterste. bedrijft
bedrijft ascese,
ascese. wordt
wordt
yogi,
beoefent occultisme
occultisme en
en spiritisme,
spiritisme.
yogi, beoefent
contempleert
Boeddha. en waagt
waagt
contempleert Jezus
Jezus en Boeddha,
zich
aan parapsychologie
parapsychologie en
en mystieke
mystieke
zich aan
worexperimenten.
experimenten. Hij
Hij voelt zich apostel worden.
een meisje
meisje uit haar
haar wanhoop
wanhoop
den, en wil een
redden.
Als zij
zij tenslotte
tenslotte toch
toch zelfmoord
zelfmoord
redden. Als
pleegt,
tot de
de
pleegt, komt
komt hij
hij nogal
nogal onverwacht tot
beleving
Onze Vader
Vader en het
beleving van
van het Onze
bewustzijn
het
bewustzijndat
dat God
God liefde
liefde is.
is, dit
dit op het
ogenblik
hij zelf
zelfverongelukt.
verongelukt.
ogenblik dat
dat hij
Dat deze
deze eersteling
eersteling van Véraldi
V éraldi door
door
de
Franse critici
critici begroet
begroet werd
werd als
als de
de
de Franse
openbaring
verlopen jaar,
jaar. is
is een
een
openbaring van
van het verlopen
erg
bedenkelijk geval.
V éraldi mist
mist zelfzelferg bedenkelijk
geval. Véraldi
beperking.
alles praten wil, is
is
beperking.Wie
Wie over alles
zelden
bijna altijd
altijd vervevervezelden interessant
interessant en bijna
lend. Bovendien
Bovendien moet
moet op
op zedelijk
zedelijk gebied
gebied
zeer streng voorbehoud
voorbehoud worden
worden gemaakt.
gemaakt.
R. Hostie
R.
Cor Ria LEEMAN.
staart van
van Satan
Satan
LEEMAN, De staart
(Uilenspiegel). —
- Desclée
BrouDesclée de Brouwer,
Brugge. 1953,
1953. 171
171 pp.,
pp.• geïll.
geïll.
wer, Brugge,
In een wonder samenspel
samenspel van
vankostelijke
kostelijke
zelfhumor
schroomvol begrijpen buigt
buigt
zelfhumor en
en schroomvol
een
man zich
zich over
over zijn
zijn eigen
eigen jeugd
jeugd en
en
een man
reconstrueert
zijn godsdienstige
godsdienstige ontwikontwikreconstrueert zijn
keling
de kleuterkleuter- en jongensjaren.
keling in
in de
Een allerleukst
allerleukst verhaal,
verhaal, maar
maartegelijk
tegelijk een
een
psychologisch
meer dan
dan
psychologisch document
documentvan
van meer
gewone
en een
een behartenswaarbehartenswaargewone waarde
waarde en
dige
les voor
voor heel
heel wat
wat opvoeders.
opvoeders. En
En
dige les
knap
geschreven op
koop toe!
toe! Na
Na
knap geschreven
op de
de koop
"Er
werd een
een kind
kind gedood"
gedood" bevestigt
bevestigt de
de
„Er werd
auteur
met dit
dit sympathieke
sympathieke boekje
boekje een
een
auteur met
meer
dan middelmatig
middelmatig talent.
Cor Ria
Ria
meer dan
talent. Cor
Leeman
een naam
naam die
die teteonthouden
onthouden
Leeman isis een
valt.
L. Monden
valt. L. Monden
DE SPOT,
SPOT. Ge
kunt nooit
nooit weten
Jan
Ge kunt
Jan DE
(Uilenspiegel).
Brou(Uilenspiegel) .-r Desclée de Brouwer.
Brugge. 1953,
1953. 176
176 pp.,
pp .• geïll.,
geïll .•
wer, Brugge,
Fr. 28.
28.
Schrijver
goed gevoel
gevoel voor
voor
Schrijver heeft
heeft een
een goed
de
humor, en
ook een
een goed
goed hart.
hart. Om
Om
de humor,
en ook
echter
humorist te
zijn zou
zou hij
hij over
over
echter een
een humorist
te zijn
een
grotere taalvaardigheid
taalvaardigheid moeten
moeten bebeeen grotere
schikken.
krijgen goede
goede humoristi
humoristischikken. Wij
Wij krijgen
sche
thema's maar
er komt
komt nooit
nooit echt
echt
sche thema's
maar er
muziek
"bijbelverhalen" zijn
zijn nog
nog
muziek in.
in. Zijn „bijbelverhalen"
de
beste. of de
de enkele
enkele andere,
andere. waar
waar een
een
de beste,
scheutje
verhaal komt
komt kruikruischeutje fantaisie
fantaisie het verhaal
den.
P. Fransen
den. P. Fransen
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Dit werk zal zeer veel dienst bewijzen:
Dr Pierre GISCARD, Mystique ou hysWie vlug en secuur de voornaamste getérie? A propos de Marie-Thérèse
Edit. de la Colombe, Pa- gevens over een bekende Vlaming voor
Noblet.
het grijpen wil hebben, moet zich dit
rijs, 1953, 278 pp., Fr. Fr. 750.
Als geneesheer en psychiater, heeft Dr boek aanschaffen.
Bij een spoedig te voorziene herdruk
Giscard al de gegevens over de „mystiis het gewenst twee verbeteringen aan
ca", Marie-Thérèse Noblet, met een bete brengen. Vooreerst moet de lijst van
wonderenswaardige accuratesse opgebelangrijke personen worden aangevuld.
spoord, onderzocht en getoetst aan de
Zo ontbreken o.a. prof. Daels, staatsmeest recente medische bevindingen. Jamminister De Boodt, H. E. P. John Jansmer genoeg, weert de auteur ieder dieptesens,
generaal der Jezuïeten, de schilder
psychologisch inzicht uit zijn onderzoek.
Servaes, pater Stracke; uit de economiDaarom vat hij immer weer de hysterie
sche wereld zijn slechts enkele namen
op als een opzettelijk bedrog ( „super-opgenomen, van de missiebisschoppen uit
cherie consciente") ook al wijdt hij meerdere bladzijden aan de hypothese van een Vlaanderen of van de bekende Vlaamse
predikanten bijna niemand.
„simulation inconsciente". Al dwingt zijn
Vervolgens moet de lengte der biogrageduldig en op vele punten zo onvoorinphische gegevens meer in verhouding
genomen onderzoek eerbied af, toch lijkt
ons zijn conclusie nog voorbarig. Het zijn met de belangrijkheid van de besproken persoon. De redactie heeft blijkbaar
dilemma r-- „ou bien tout cela est vrainagenoeg letterlijk opgenomen, wat de
ment l'oeuvre de la Vierge en des anges,
aangezochte op het toegezonden formuou bien .... d'une mystification consommée, qui ne laisse rien subsister de la lier hebben ingevuld. Maar onder deze
zijn sommigen uiterst beknopt en anderen
sincérité de M.-Th. Noblet" (blz. 251)
zeer uitvoerig geweest!
laat buiten beschouwing, ja ontkent dat
Ofschoon deze eerste proeve niet voliemand zich te goeder trouw kan vergissen bij de interpretatie van ongewone ledig geslaagd mag heten, toch zijn wij
de uitgeverij Elsevier dankbaar voor dit
psychische toestanden, als stigmatisatie,
interessante, practische, ja onmisbare biobezetenheid, voorspellingen en visioenen.
grafisch lexicon. M. Dierickx
We beweren geenszins dat ze niet echt
kunnen zijn, maar menen slechts dat Dr
Giscard er niet in slaagde de tegenover- Kim marin Danois, trad. du Danois par
A. Rott de Neufville et Alice Syngestelde opinie van Prof. Lhermitte afnestvedt. --- Edit. du Guide, Parijs,
doende te weerleggen en het geval defi1953, 172 pp.
nitief op te lossen. R. Hostie
—

Wie is dat in V laanderen? Biografisch
Lexicon. — Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1953, 284 pp., geb. F 250.
In dit Lexicon zijn een duizendtal levende tijdgenoten in Vlaams-België opgenomen, die op politiek, administratief,
godsdienstig, sociaal, economisch, wetenschappelijk, artistiek, militair en zelfs
sportief gebied een zekere bekendheid
hebben verworven. De vermelde personen kregen een in te vullen formulier
toegestuurd, zodat wij de meegedeelde
biografische data volledig kunnen vertrouwen.

Kim is een Deens zeeman die, op een

en twintig jarige leeftijd, onder beschuldiging van actieve weerstand, door de
Duitsers werd gefusilleerd, enkele weken
vóór de bevrijding van Denemarken. In

dit boekje vindt men de brieven die hij
schreef aan zijn familie en zijn verloofde.
De eerste zijn van een frisse jongen, vol
verwondering voor al het nieuwe dat het
leven hem aanbiedt en leert. De laatste,
van een rijp en edel mens, vertrouwd met
de levende geest van Socrates en Jesus.
Een boekje dat onze Vlaamse jongens en
meisjes die het grote leven ingaan, beslist
moeten lezen. J. Dax

BOEKEN INGEZONDEN
INGEZONDENBIJ
BIJ DE REDACTIE
BESPREKING
MOGELIJKHEID
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID

AERTS, Fr. A.,
AERTS,
A., Lino's. 12
X 27
27 cm.
cm. ~ Secretariaat Culturele
Culturele
12 Iino-grav.
lino-gray. in
in map
map 35
35 X
60.
Kring.
Kring, Maaseik, 1953,
1953, Fr. 60.
Beschouwingen over apostolische vroomheid,
ALBERS, D.,
D., Beschouwingen
vroomheid, 1-3. ~ Uitg. Voorposten,
De Panne, 1954,
1954,60
pp. ieder.
60 pp.
lijden. ~
van de
de Vegt,
Vegt,Nijmegen,
Nijmegen, 1954,
1954,
BECKERS, R. pr., Door Christus lijden.
--- Dekker
Dekker en van
160
4.25.
160 pp.,
pp., f 4.25.
BERG, Dr I. j.J. M.
BERG,
M. van
van den,
den, Aristoteles' verhandeling
verhandeling over de ziel. -— Dekker
Dekker en van
1953, 203
203 pp.,
pp., ff5.90.
5.90.
de Vegt, Nijmegen,
Nijmegen, 1953,
— Uitg. Mij Holland,
BESTEN, Ad den,
den, Stroomgebied. ~
Amsterdam, 1954,
1954, 281
281 pp.,
pp.,
Holland, Amsterdam,
f 8.25
8.25 en ff 9.75.
9.75.
BOELENS, Jan,
Jan, Unvollendet. ~ Uitg. Mij Holland.
Amsterdam, 1953,
1953, 42
42 pp., ff 2.75.
2.75.
Holland. Amsterdam,

MEDEDELING VAN
DE REDACTIE
VAN DE
Het zal
zal onze
onze lezers
lezers zijn
zijn opgevallen
opgevallen dat
dat deze
deze eerste
eersteafleaflevering
het tweede
tweede deel
deel van
van de
delopende
lopende jaargang
jaargang
vering van het
verschijnt met een
een enigszins
enigszins gewijzigd
gewijzigd uiterlijk.
uiterlijk. De
De titel
titel
van het
het tijdschrift
tijdschrift is
is vereenvoudigd
vereenvoudigd en
en ook
ook de
de opmaak
opmaak
van de
de titelpagina
titelpagina heeft
heeft een
een kleine
kleine verandering
verandering onderondergaan.
Onnodig te
te zeggen
zeggen dat
datdeze
dezewijzigingen
wijzigingen niets
niets
gaan. Onnodig
anders
beogen dan
dan een
een verbetering
verbetering van
van de
deuiterlijke
uiterlijke
anders beogen
blad; de opzet
opzet van
van ons
ons tijdschrift
tijdschrift
verschijning
verschijning van
van ons
ons blad;
blijft geheel dezelfde.
blijftgehdz.
Het nieuwe
nieuwe titelblad
titelblad werd
werd ontworpen
ontworpen door
door Paul
Paul AusAusloos.
in dit
dit en
enin
inde
devolgende
volgendenummers
nummerszijn
zijn
loos. De vignetten in
gekozen
rijke schat
schat van
van zeer
zeer oude
oudehoutsneden.
houtsneden.
gekozen uit
uit een rijke
De redactie
redactie meent
meent de
de verwachting
verwachting tetemogen
mogen koesteren
koesteren
dat deze
deze kleine
kleine vernieuwingen
vernieuwingen ook
ook instemming
instemming zullen
zullen
onze lezers.
lezers.
vinden bij onze

BONI, Armand.
Armand, Antwerpens roem.
BONI.
Jacobskerk. ~
Helicon, Antwerpen.
Antwerpen.
roem, Sint
Sint Jacobskerk.
-- N.V. Helicon,
1953,
geïll.
1953, 182
182 pp
pp.,.. geïll.
BROUWER, J.
van Geraardsbergen van 1396.
1396. —
~ Heemkunj. De, Buitenpoortersboek van
110 pp.
dige
dige Vereniging "Het
„Het Land van Aalst",
1954, 110
Aalst ", Hofstade, 1954,
Wörterbuch (Menseh.
Erg.-Bd). . --- 5.
5.
BRUGGER.
BRUGGER, W., Philosophisches Wórterbuch
(Mensch, Welt.
Welt, Gott, Erg.-Bd)
Aufl
.. HerderHerder-Verlag.
.. 1953,
1953. XL-503
16.
Aufl.,
i /Br.,
XL-503 pp.,
pp., D.M. 16.
Verlag, Freiburg i/Br
BUDDENBROCK,
- Athenaeum-Verlag,
BUDDENBROCK, W.
W. von, Das Liebesleben
Athenaeum- Verlag, Bonn,
Liebesleben der Tiere. —
1953,
12,60.
1953, 250 pp., rijk geïll
geïll.,.• geb. D.M. 12,60.
BURCHARTZ, M.;
BURCHARTZ,
M... Gleichnis
Gleichnis der
der Harmonie. -— Prestel-Verlag,
Prestel- Verlag, München,
Munchen, 50 pI.,
pl.,
geïll.,
X 21
21 cm.,
em., geb. D
.. M. 32.
geïll., 30
30 X
D..M.
BUYTENDIJK, Prof.
Prof. Dr F. J. J., Ontmoeting der
de puberteit. ---- Het SpecSpecder sexen in de
BUYTENDIJK.
1954, 46 pp., ff 1.50.
1.50.
trum,
trum, Utrecht, 1954,
Bijdragen
1-2. —
- De
De Sikkel, AntBijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden
Dl VIII, afl.
Nederl anden DI
afl. 1-2.
1953, 160
160 pp.,
285 per
per afl.
afl.
werpen; Nijhoff, 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, 1953,
pp., Fr. 285
~ De Bezige Bij,
Bij, Amsterdam,
1953, 30 pp.,
pp.,
CAMPERT, Remco,
Remco, Berchtesgaden.
Berchtesgaden« —
Amsterdam, 1953,
f 2.90.
2.90.
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CERFAUX,
L., e.a
e.a.,.. L'attente du Messie (Recherches Bibliques). -~ Oesclée
CERFAUX. L..
Desclée de
pp.,.• Fr. 150.
Brouwer,
Brouwer. Brugge,
Brugge. 1953. 188 pp
A., L'Alhambra
L'Alhambra de Grenade (Les Hauts Lieux de I'Histoire.
J'Histoire, 1).
I). -~ 7e
7e
CHAMPDOR. A..
éd.,.• Guillot.
Guillot, Parijs,
1952, 150
X 24 cm.
éd
Parijs. 1952.
ISO pp., 128 phot. waarv. 13 gek!., 32 X
J'Histoire, 2).
CHAMPDOR, A., Babylone et Mésopotamie (Les Hauts Lieux de I'Histoire,
2) . -~
gek!... 32 X
X 24 cm.
4e éd., Guillot, Parijs, 1953,
1953. 166 pp., 142 phot. waarv. 8 gek!.
CHAVASSE,
CHA
V ASSE, A., e.a., Eglise et apostolat (Eglise Vivante). -~ Casterman,
Casterman. Doornik,
Doornik.
1953, XII-260 pp., Fr. 75.
75.
COULSON, C. A..
A., Christianity in an age of science. -~ Oxford University Pre
Press.
ss,
1953, 53 pp., 5/.
DELOBEL, H.
E.,.• Verleden en Heden.
V.. Vader!. geschiedenis voor het 7e en
H. en E
Heden, DI V
8e leerjaar. Kaarten en tekeningen van Jan Maats. -~ Van In. Lier.
Lier, 1954, 100
pp., geïll.,
geïlI .. Fr.
Fr. 73.
Kart.,.. Viola animae,
animae. uit het latijn door Dr L. Moereels, S.J.
DORLANT, Pieter, Kart
Lannoo, Tielt, 1954, 142 pp., 15 houtsn., geb. Fr.
Fr. 285,
285. luxe:
luxe: Fr.
Fr. 480.
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Douwe Egbem "AMPHORA"
is een in reepjes gesneden,
geperste pijptabak.

Doo, '1/ lpmalt fabrtragt.mtthodt
mi ",a'>:/I1/11," aa1/ gm, til lil/aak.

DUMERY, H., Foi et interrogation (Col!. Notre Monde, 9). -~ Téqui, Parijs, 1953,
158 pp., Fr. Fr. 400.
FASSBINDER. Maria, De heilige Clara van Assisië,
Assisië. uit het Duits door P.
P. H. van
Ellmont.
EÇJmont. -~ St Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1953, 300 pp., ÇJeïl!.,
Ileïll., Fr. 90.
FEUCHTWANGER. F
F.,.. Kunst im Alten Mexico,
Mexico. opnamen van I.
1. Groth-Kimbal!.
Groth-Kimbali. -~
Atlantis-Verlag, Zürich, 1953.
1953, 128 pp., 105 pI.,
pI.. 4 gek!. pI..
pI., 31 X
X 22 cm.,
cm .. Zw.
Fr. 33,30.
33.30.
Niemayer-Verlag, Tübingen,
FRANZ, Erich,
FRANZ.
Erich. Mensch und Dämon. Goethes Faust. ~
- Niemayer-Verlag,
Tübingen.
1953, 246 Pp
1953.
pp .. D.M. 11.60, ÇJeb.
Ileb. D.M. 13,80.
13.80.
travail humain? -~ Gallimard. Parijs,
1953. 400 pp
FRIEDMANN. G
G.... OU va Ie travaU
Parijs, 1953,
pp.,..
Fr. Fr. 700.
Galerij-reeks. nr 53: M. POLFLIET en J. MUREZ, Executie; nr 54: A. BOGAERT,
Galerij-reeks,
Apocalypsisl
Apocalypsis; nr 55: M. VAN DE VELDE.
VELDE, Belevenissen. ~
- De Galerij,
Galerij. Evere,
1953-54,
1953-54. 30-28 en 21 pp.
pp.,.. Fr. 120.
GILLIAMS, M.,
- Colibrant. Lier.
Lier. 1953,
1953. 104 pp
GILLIAMS.
M .. Winter te Antwerpen. ~

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS

N.V.

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

Met. len me ube le n
Schoolb. nke n
Bedden e nz.

voor Scholen, Pensionaten , Gasthuizen,
Klinieken, Burelen . - Vraagt Catalogi.

Voor Uw treinbiljetten
vliegtuigbesprekingen, scheepspassages
wendt U tot

HAVAS - EXPRINTER
DE SPECIALISTEN VOOR GROOT TOERI ME

Brussel: 15, Adolf Maxiaan
Antwerpen: 12, Quellinstraat
Gent: 9, Koestraat
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HEREN -CONFECTIE
naar keuze en maat

*

Speciale Afdeling
voor H.H Geestelijken
CT ogen en Jassen)

J.
J. van
van
Gogh-Bonger,
Gogh-Bonger. Dl
DI 1-3.
1-3. 3e
3e dr.
dr.—
- Wereldbibliotheek,
WereidbibliothE'ek.Amsterdam-Antwerpen,
Amsterdam-AntwE'rpen.19521952geïll., geb..
geb .. Fr.
Fr.275
275 ieder.
ieder.
53. LL r- 430,
430.471
542 pp.,
pp .. geïll.,
471 en 542
53,
GOWENUS. E.
E. M.,
M .. Kristina
Kristina (Triomfreeks,
(Triomfreeks, 5), vert.
vert. L.
L. de
deTombe.
Tombe. - J. van
van Tuyl,
Tuyl,
GOWENUS,
Antwerpen, 1953,
1953,213
Fr. 130
130 (in
(inreeks
reeksFr.
Fr.65)
65)....
Antwerpen,
213 pp., geb. Fr.
GRAFT. Guillaume
GUillaume van der,
der, Vogels en
en Vissen.
Vissen. - Uitg. Mij
Mij Holland,
Holland, Amsterdam,
Amsterdam.
GRAFT,
1953. 53
2.75.
1953,
53 pp., ff 2.75.
S .• Vrouw
Vrouw zonder
zonder verleden,
verleden, vert. door
door N.
N. Van
Vanden
denEerenbeemt.
Eerenbeemt. 2e
2e
GROUSSARD, S.,
65 (buiten
(buiten
(Regenboog-serie).. --- P.
P. Vink,
Vink, Antwerpen,
Antwerpen, 1953,
1953.360
geb. Fr.
Fr. 65
dr. (Regenboog-serie)
360 pp., geb.
reeks Fr.
Fr.80)
80)..
OrHeinrich,
Heinrich, Das
Das Christentum
Christentum in
in der
der Menschheits
Menschheits geschichte
geschichte von
D. Dr
HERMELINK, D.
französischen Revolution
Revolution bis zur
zur Gegenwart,
Gegenwart, Bd
Bd I.1. Revolution und
und RestauraRestaurader franzdsischen
11. Liberalismus
Liberalismus und Konservatismus.
Konservatismus. —
- R.
R. Wunderlich Verlag,
Verlag, Herm.
Herm.
Bd II.
tion. Bd
LE'ins, Tiibingen,
TübinQen, 1953,
1953, 528
629 pp., D.M.
D.M. 34
34 en
enD.M.
O.M.38.
38.
Leins,
528 en
en 629
Mundi. Band
Band II:
11: Grundlagen und
und Enthaltung der
der Altesten
AltestenHochkulturen.
Hochkulturen. Historia Mundi.
Zw. Fr.
Fr.25,
25,geb.
geb.28,80.
28,80.
1953, 655
655 pp., geïll.,
geïll .. Zw.
Francke-Verlag, Bern, 1953,

GOGH. Vincent
Vincent van,
van. Verzamelde
Verzamelde brieven,
brieven. uitgeg.
uitgeg. door
door zijn
zijnschoonzuster
schoonzuster
GOGH,

een ieder
ieder
Door een
een
met een
smaak
goede smaak
wordt

geprefereerd
geprefereerd

G^hdC. l/atjfJ/,
0/942 eaeaa,
On3fJ
t!acao, }<fJ(.2fJn, t!hoc.

glu"k.fJtfVfJtk.fJn,
^^a,^ acte
S'uihQtWQth Q/l, ~lmonarlfJ
alom in ruime sortering
voorradig.
sortering voorradig.

*

Voor speciale condities
leveringen aan
aan scholen,
scholen. kloosters,
kloosters,
condities bij
bij leveringen
instel/in
gen, zich
zich rechtstreeks
rechtstreeks wenden
wenden tot
instellingen,

BENSDORP N.V. BUSSUM
BENSDORP
Zurich,
HUERLIMANN.
Ewiges Griechenland. 2('
Atlantis-Verlag, Zürich.
2e Aufl. HUERLIMANN, M..
M., Ewiges
22 cm.,
cm .. peb.
Qeh. %w.
Zw. Fr.
Fr.·run
1953,
31 X 22
33,30
pekl. pI..
pl., 31
pl., 11 QE'kl.
1953, 193
193 pp
pp.... 90 pI..
pp..,
1954, 152 pp
HUXLEY.
Dr T.,
J.. Het Proces der evolutie.
.. , f 4.90.
4.90.
Born, Assen,
Assen, 1954.
evolutie. ---- Born.
Prof. Dr
HUXLEY, Prof.
Uitg.
3de verb.
verb. dr. -— Uitg.
JANSSEN.
Leergang van alqemene
algemene moraalphilosophie. 3de
JANSSEN, A.. Leerqanq
pp .•Fr.
Fr.150.
1')0.
Universitas.
Leuven. 19')3,
374374
pp.,
1953,
Universitas, Leuven,
moderne wereld,
LANGMEAO
1. V., De ontkerstening
van de moderne
ontkerstening van
Dr T.
CASSERLEY, Or
LANGMEAD CASSERLEY,
vert.
DescléededeBrouwer,
Brouwer,Brugge,
Brugge,
Nieuwe Aarde).
Aarde) . -Desclée
Lonsdrech t (Coll. Nieuwe
M. van Loosdrecht
vert. M.
.. inQ.
90.
1954.
75, Qeh.
peb. Fr. 90.
192 pp
pp.,
ing. Fr. 75,
1954, 192
textes de
de S.
S. Grégoire
L.EFEBRE.
G .• Prière
pureté du coeur,
Grégoire le
Ie Grand
Grand
coeur, textes
Prière pure
pure et
et pureté
Dom G.,
LEFEBRE, Dom
et
Croix. --- Desclée
DescléededeBrouwer,
Brouwer.Brugge,
Brugge.19.53,
1953. 156
156 pp.,
pp .. Fr.
Fr.42.
42.
Jean de
de la Croix.
et S. Jean
(Davidsfonds
Nederlanden (Davidsfonds
.• De Romaanse
bouwkunst in
LEMAIRE.
Romaanse bouwkunst
in de Nederlanden
Kan. R
R.,
LEMAIRE, Kan.
Fr.
(leden: Fr.
geb. Fr.
Fr. 110
pl., 70
70 afb
afb.,.• geb.
61 pl..
110 (leden:
reeks.
54).. --- Leuven,
Leuven. 1954,
1954.276
pp .• 61
reeks, nr 54)
276 pp.,
55).
55).
Vives) .
(Pierres Vives).
MAGNY.
roman français
Histoire du
du roman
francais depuis
depuis 1918 (pierres
Claude Edmonde, Histoire
MAGNY, Claude-Edmonde.
Ed.
Seuil. Parijs.
z.i .. 354
354 pp.,
pp .• geïll.
geïll.
Parijs, z.i..
Ed. du Seuil.
-

Internat. Expediteurs
Expediteurs
Cargadoors
Emballeurs
Passage-agenten

ens e

verzorgen
succes, alle
alle
verzorgen met succes,

Douane-formaliteiten
Douane-formaliteiten
Internationale Transporten
Verschepingen
Verpakkingen
Transportverzekeringen
Transportverzekeringen
EMIGØTIEVERKEER
SPECIALE
VOOR EMIGRATIEVERKEER
SPECIALE AFDELING
AFDELING VOOR
Amsterdam,
Telefoon 38481
38481 (5
(5 lijnen)
lijnen)
Amsterdam, Singel
Singel 372, Telefoon
Rotterdam, Heemraadssingel
Heemraadssingel 166, Tel. 33992,
33992, 52361
5 2 361
Roosendaal,
Stationsgebouw, Telefoon 4898
4898
Roosendaal, Stationsgebouw,
Tilburg,
Bredaseweg 110,
Telefoon 25512
25512
Tilburg, Bredaseweg
110, Telefoon
Venlo,
Roermondsestraat 53,
Telefoon 3164
3164
Venlo, Roermondsestraat
53, Telefoon

RACIO
EN TELEVISIE
TELEVISIE TECHNISCH BUREAU
RACIO EN

JJ. e.(9. de
de Jong
Zeist,
Arnhemseweg207,
207,Tel.
Tel.4768,
4768, Giro
Giro 602615
Zeist, Oud Arnhemseweg
Levert
voorraad
Levert uit voorraad
vanaf
198,vanaf ff 198,—
Op de
de internationale
internationalemesse
messe ininLuxemburg
Luxemburgkregen
kregendeze
dezeapparaten
apparaten de
de hoogste
hoogste
Medaille.
onderscheiding,
onderscheiding, de
de Gouden Medaille.
SIEMENS Hoorapparaten
vanaf
165,Hoorapparatengeheel
geheelcompleet
compleet ..
vanaf f 165,—
.
.

TONFUNK Radioapparaten
F.M. en
en Televisie-geluid.
Televisie-geluid.
Radioapparaten met
met F.M.

BRAUN Scheerapparaten
Scheerapparaten type
type de
de Luxe
Luxe f 67,50
67,50
type normaal
normaalf 39,75
f 39,75 type
DUAL gramofoons
3 snelheden
snelheden --motor,
- bereik van
tot
gramofoons met
met 3
motor,frequentie
frequentie-bereik
van 30
30 tot
16000 Hz
Hz
f 109,—
109,.

BANDDRAADRECORDERS
EN DRAADRECORDERS
BAND EN
GELOSO draadrecorder
draadrecorder geheel
geheelcompl.
compl.met
met11uur
uurspoel
spoelen
enmicrofoon
microfoonff 785,785, —
WEBSTER bandrecorder
speelduur f 945,—
945,bandrecorder dubbelspoor
dubbelspooropname
opnametot
tot 22 uur
uur speelduur
.
.
.
bijpassende
trafo
tt 85,
85,.
—
bijpassende microfoon
microfoon en
en trafo
HANDY
met ingebouwde
ingebouwde voorversterker
voorversterker
HANDY SOUND bandrecorder
bandrecorder met
-

te
gebruiken in combinatie
combinatie met
met een
een radio-ontvanger
radio-ontvanger of
of -versterker
-versterker f 298,—
298,te gebruiken
Van bovenstaande
bovenstaande recorders
voor opname
opname en
en
recorderswelke
welke bij
bij uitstek
uitstek geschikt
geschikt zijn
zijn voor
weergaven
muziek, studie,
studie,verslagen
verslagen van
van medische
medischeoperaties
operaties enz.,
enz.,zenden
zenden
weergaven van muziek,
opaanvrage.
aanvrage.
wij gaarne
gaarne meerdere
meerdere gegevens
gegevens op

Wij verzenden
verzenden in
in binnenbinnen- en
en buitenland
buitenland

C. C.,
c., The
Thelife
lifeofofMère
MèreAnne-Marie
Anne-MarieJavouhey.
Javouhey. —
~ Longmans, Green
Green
MARTINDALE, C.
Co, London,
London, 1953,
1953, 140
140 pp.,
pp., 8/6.
8/6.
and Co,
MATTHIJS, Marcel,
Marcel. Spiegel van
van leven en dood. —
~ Heideland,
Heideland, Hasselt,
Hasselt. 1954,
1954, 280
280
MATTHIJS,
ing. Fr.
Fr. 110,
IlO, geb. Fr. 135.
135.
pp., ing.
Margaret T., Thinking
Thinking about
about Genesis.
Genesis. --~ Longmans,
Longmans, Green,
Green, London, ToToMONRO, Margaret
1953, 221
221 pp.,
pp., 11/.
11/.
ronto, 1953,
Frank, Het lege graf.
graf. --~ De Spaarnestad,
Spaarnestad, Haarlem,
Haarlem, 1953,
1953, 215
215 pp.
pp.
MORISON, Frank,
M. P., La
La religion
religion populaire dans
dans la Grèce
Grèce Antique
Antique (Civilisations
(Civilisations d'hier
d'hier
NILSSON, M.
d'aujourd'hui), trad. F. Durif.
Durif. ~ Plon,
Pion, Parijs, 1954,
1954, 245
Fr. 540.
540.
245 pp.,
pp., Fr.
Fr. Fr.
et d'aujourd'hui),
Ch. en HALL, J.J. N., De muiterij op de
de „Bounty".
"Bounty". Nederl.
Nederl. van H.
H. van
van
NORDHOFF, Ch.
(Reinaert-reeks, nr
nr35)
35).. ~ Arbeiderspers, Brussel,
Brussel, 1953,
1953, 269
269 pp.
Loon (Reinaert-reeks,
NUYENS, P.
P. J.
J. A.,
A., O.P.,
O.P.,Savonarola,
Savonarola, de
de monnik op de
de brandstapel. ---- Sheed &
(i
NUYENS,
Ward, Antwerpen,
Antwerpen, 1953,
1953,240
pp., geb. Fr. 140
140 (leden Graalb. Fr.
Fr. 95)
95)..
Ward,
240 pp.,
The road
road to
toDamascus.
Damascus. Dl
DI 3.
3. ~ W. A.
A. Allen,
Allen. London,
London, 1954,
1954,
O'BRIEN, John A., The
264 pp.,
pp., 12
12 s. 66 d.
d.
264
O.P., J. van
van der,
der, De Kerk en Israël. —
~ Gooi en Sticht, Hilversum,
Hilversun 1954,
1954,
PLOEG, O.P.,
79 pp., ff 2.90.
2.90.
arbeiterbewegung, Bd
Bd I en
en II.
Il. —
- Jo.,ef
J0~ef Knecht
Knecht
REICHHOLD, Ludwig, Europaïsche arbeiterbewegung,
am Main,
Main, 1954,
1954, 390
390 en
en 340
340 pp.,
pp., D.M. 12.
12.
Verlag, Frankfurt am
Mad., Introduction
Introduction àá la
Ia connaissance
connaissance de fart
l'art présent
présent (Coll.
(Col!. Le
Le' Musée
Musée
ROUSSEAU, Mad.,
39).. r
- Librairie
Librairie La
La Hune,
Hune, Parijs, 1953,
1953, 320
pp., 350
350 repr.,
repr., Kaarten,
Kaarten,
320 pp.,
Vivant, 39)
Fr. 1500.
1500.
Fr. Fr.
H. C.,
c., Nieuwe studies en voordrachten over Psychiatrie. ~ SchelScheIRüMKE, Prof.
RtiMKE,
Prof. W. H.
terna en Holkema,
Haikerna, Amsterdam,
Amsterdam, 1953.
1953. 272
272 pp.
pp.
tema
Verlag, Freiburg
G., C.s.s.R.,
C.s.s.R., Im
Im Rufe
Rufe der
der Heiligkeit.
Heiligkeit. 2. Aufl.
Aufl. --~ HerderHerder-Verlag,
SCHERZ, G.,
1953, 76 pp.,
pp., D.M.
O.M. 3,50.
3,50.
iilBr.,
/Br., 1953,
Greeks. —
~ Cambridge Press,
Press, 1954,
1954, 97 pp.,
pp.,
SCHRÖDINGER, Erwin,
Erwin, Nature and the Greeks.
SCHRODINGER,
d.
10 s. 66 d.
SIMMONS, Barbara,
Barbara, Tante Martha komt
komt....
.... (Uilenspiegel-reeks).
(Uilenspiegel-reeks). - Desclée de
SIMMONS,
1954, 173
173 pp.,
geïll., Fr. 28.
28.
Brouwer, Brugge,
Brugge, 1954,
Brouwer,
pp., geïll.,
SOTTIAUX, Edg.,
Edg., Situation
Situation de la
la liberté
liberté humaine.
humaine. Ses
entraves - Son épanouisse
épanouisse
Ses entraves
1953, 250
Religieuses, 695)
695). . ~
La Pensée
Pensée Catholique,
Catholique, Brussel, 1953,
250
(Etudes Religieuses,
— La
ment (Etudes
pp., Fr. 69.
69.
pp.,
STRASSER, St., Le problème
problème de
de 1'áme
l'iime (Bibliothèque
Philosophique de
de Louvain)
Louvain).,
(Bibliothèque Philosophique
Parijs
trad. J.
J. P.
P. Wurtz.
Wurtz. ---~Publ.
Pub!.Univ.
Univ.dedeLouvain;
Louvain;Desclée
DescléededeBrouwer,
Brouwer, ParijsBrugge, 1953, XIV-257 pp., Fr. 180.
-Bruge,1953XIV27p.Fr80
STUBBE,
Or A.,
A., De Vlaamse Schilderkunst
Schilderkunst van Van Eyck
Eyck tot
totPermeke.
Permeke. --~ Elsevier,
STUBBE, Dr
Brussel-Amsterdam,
1953, XII-472
XIl-472 pp.,
pp., rijk geïll., geb. Fr. 480.
480.
Brussel -Amsterdam, 1953,
TERRUWE,
A. A.
A. A.,
A., De
De Vrouwen
werk. - J.
J. J.J. Romen en Zonen,
Vrouw en haar
haar werk.
TERRUWE, Or
Dr A.
1.50.
1954, 34
34 pp.,
pp., ff 1.50.
Roermond, 1954,
VER BEEK. Albert,
Albert, Schwarzrheindorf. Die Doppelkirche and
und ihre
ihre Wandgem5lde.
Wandgemälde. ~
VERBEEK,
Verlag Schwann,
Düsseldorf, 1953,
64 pl., 30
X 21
21 cm.,
cm., geb.
30 X
Schwann, Dusseldorf,
1953, LXXVIII
LXXVIII pp.,
pp., 64
O.M.
22,50.
D.M. 22,50.
religion vivante (Cité
(Cité Chrétienne).
Chrétienne). ~ Casterman, Doornik, 1954,
VIEUJEAN, J.,
J., La
La religion
256
63.
256 pp.,
pp., Fr. 63.
WALSH, M.,
M., De stille man, vert. door J. Baesjou
(Regenboog-serie). ~
Baesjou (Regenboog-serie).
-- P. Vink,
1953, 311
311 pp.,
pp., geb. Fr. 65
65 (buiten reeks
Antwerpen, 1953,
reeks Fr. 80).
K. Alber,
WEGNER, Dr
Or Max,
Max, Alterturnskunde
~ Verlag K.
Altertumskunde (Orbis Academicus, 1-2). --1951, VI-335
18 pI.,
18.
Freiburg-München,
D.M. 18.
Freiburg-Munchen, 1951,
VI-335 pp., 18
pl., geb. O.M.

PORTO

RAM I REZ
DE FIJNSTE

Huis

ALPHONSE SIMKENS
BORGERHOUT ANTWERPEN

N.V.

VOOR ALLE INLICHTINGEN

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

STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

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

U%1YE11SITÅIRE Ste ELISABETIISCHOOL
VOOR ZIEKENYFIIPLEEGSTERS EN YIIOEDYROUWFN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent

CAPUCIENENVOEP, 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

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
(Private onderneming beheerst door het Koninklijk Besluit van 15 December 1934)

N V. gesticht in 1 881

Spaarkas - Obligatien - Hypotheken

Voor meer dan 2 milliard hypotheekleningen in omloop
ANTWERPEN

BRUSSEL

LUIK

24, Meir - 33, Huidevettersstraat

44, Regentlaan

40, Bd. d'Avroy

Agentschappen in gans het land

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
bevraagt ze bij
:

Trejileries
Leon Bekaert P. V. B. A.
ZWEVEGEM

(

g

een enkele propaganda-actie, in welke vorm
ook, haait het bij de reclame-waarde van
Uw spontane getuigenis.

Is U tevreden over ons tijdschrift, laat het
dan ook aan anderen weten ►.
Een groter aantal lezers zal ook de inhoud

van het tijdschrift ten goede komen.
I 1' 1;1' 1,1 , 1,11!;I,111I:1111111 i i. l':1 L' l.li 1 I A 1 I. I, 1 L:1 I

t Ii U lt li l 1,11 L 1. 1.1 1: 1 I. I 1 A ; I. 1 I ai'I Inl , 11-1: 1 1 1 1 IA.

Tanden:
De band voor het inbinden van de afleveringen van
Jaargang VII, Deel I (Oct. '53 tot en met Maart '54)

is in bewerking en zal spoedig verschijnen.
Belangstellenden, die hierop nog niet inschreven, kunnen
dit alsnog doen. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar
onze aankondiging in het jongste Maartnummer.
De oplage is beperkt; daarom is spoedige bestelling
gewenst, wil men teleurstelling voorkomen.

SCHEERDERS

VAN

KERCKHOVE'S

VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST.NIKLAAS

blodo .. U yolg ... do .Iom bolrondo "ouwmo'orl.lon oon
S.V.K. DoeoroUI"o boklodlnlliplo'o" .ORNIT_ 0" .lAMBRISO. voo. muur en Jolde,'nu.
S.Y.K . Holi. dl.gon ••1 en alg-.-u at.n.n voor het vervl.,dlgen vin prlml QewlpCinde
holl e balcsle nvloeren.

S. V.K. Gorl"d. hollo Blok· .n Plulml'.n ... voor lichte .che.dlnQ.mu.en

S. V.K. c;. ..... I••• n..n In .... er. chlllf!nde kleuren en .fmetlngen, ~n In ruime sortering
S.V.K. C.r.m'llo.ren In f"'e n rIjke keu. effen, oeyl.md ol me i lekenlngen.
S.V.K. Eo ....t·e.m."' product ... voor d.~bedekklng en blnnenb.k l.dlng , builen en vo.m-

.tukken.
S.V.K. Gro .. "o produc'o" - Sp.elolo Gronlto.pl ... u ••• n voo ... eU.IiJke ,"nU"I••
Inrich ti ngen.

.-.

GEVACOLOR
UK 23\, AMSTERDAM t ra. 46677
FILIAAL: HOOFDWEG 478 • lEL 122936

STEUNZOLEN
GUMMI WIGGI:.N op veren
VOETMANCHETTEN
ELASTIEKEN KOUSEN ENZ.
BREUKBANDEN
BUIKGORDELS naar maat
MEDISCHE BANDAGES
PEDICURE-INRICHTING

Dit tljdac:hrUt la gcdmId op papiu VBD
Lutlde & mit Paplugroothandel N.V., Am tudam

Zo IU IJl
De volledige nieuwe
uitgav~ van h~t

"UJChulI.

DAGMISSAAL
v~rtajing

en b~werkmg van
lY'ilfrttd DtkktrJ. O.Prutm. van de abdij van Tongerlo

-

HN IS f., / 111" " lol/,·digo' Mlrt.MI 1111'1 Je (ompltle Latijnse en Ned~rland'e
tekst van alle missen.
In ten bllitengewoon WIC!" <11 ,I",,,·t/de ",I.dlll~.
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Het he,at "'I .I,b." "il J!.t!bed"II, zegcnlll,L:cn, IltilllIcën Cil IO{'\\,lllllOgen
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Zondag en alle psalmen van de week.
Het mag terecht een 1'Olksbijbcl gennt'md ",,,rtlen dc' t.llrijke 1",r1I11cn til
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Het Missaal aangeboden bij de Ple(hti~e C0I111111l0l(' i, teil f,c<rI' wk 1 ""r
hel ',!!·ell. Laat het 't mooiste zijn!
Op n:r70ek wllrdt gaarne {'Cn uit,ltlhreid pr"'pt! lu,. met sp" 1111f'n ,'n !,ri".
lij,1 toe,l;estullrd
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Deur des hemels
door R. LEYS S.T.

„ .... die gloriose maghet gaf dat consent"
Ruusbroec, Proloog der Chierheit.

I N het centrum van onze godsdienst, die een mens geworden God
I. aanbidt, staat meteen zijn moeder, zijn „heilige" moeder. De moeder
maagd met het kind, de moeder van smarten met de gekruisigde, de
verheerlijkte moeder die in de hemel door haar zoon wordt gekroond:
het is telkens het dubbele beeld waarop de katholieke vroomheid zich
concentreert en dat, we mogen het gerust zeggen, in zich de samenvatting draagt van heel het katholiek geloof. Christus is de Reddende
God en Maria de geredde mensheid die Hij tevens, met hoeveel voorkomende liefde, tot medewerking oproept met zijn reddend gebaar. Het
tere beeld der jonge moeder verpersoonlijkt voor de Kerk haar geloof in
het wezen zelf der genade: Maria is de supreme vorm van aanvaardend
medewerken met Gods uitverkiezing. Onder alle mensen heeft zij het
schoonst „Ja" gezegd tot God.
Want het katholicisme weigert beslist in Maria alleen de physische
moeder te zien van de Godmens, de vrouw-hoe-dan-ook, desnoods de
zondige vrouw, uit wie God het lichaam nam dat Hij voor zijn verlossingswerk nodig had. Menen sommigen van onze afgescheiden broeders
de uniciteit en algenoegzaamheid van Gods werking alleen te kunnen
vrijwaren met Maria te vernederen, nooit heeft de katholieke Kerk zo
gedacht. Voor haar is Maria de „waardige" moeder van God, de vrouw
door God voorbereid en tot een unieke gaafheid opgevoerd opdat de
moeder en haar goddelijk Kind ook naar de ziel verwant zouden zijn,
opdat in dat grootste van Gods werken de harmonie zou blijken die ook
in alle andere schittert en een heilige vrucht slechts zou rijpen aan een
zeer zuivere stam. „Heilige Maria, moeder van God ...."
Die heiligheid van Maria heeft zich op de eerste plaats geuit in haar
bereidwilligheid om in te gaan op Gods verzoek. Want God behandelt
de menselijke persoon op een „persoonlijke" wijze, hem oproepend, met
hoeveel aandrang soms en tevens zoveel eerbied, tot vrijwillige medewerking met Hem, of juister nog: tot willig aanvaarden van al het
goede en schone dat Hij zelf aan de mens wil voltrekken. Zo heeft Hij
Maria niet tot moeder willen maken van zijn Zoon buiten haar eigen
7
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leren, zij ook heeft moeten wachten, zij ook heeft moeten hopen, zij ook
heeft moeten vertrouwen op God, soms tegen de schijn in. Dat heeft ze
steeds gedaan: nooit heeft ze aan God getwijfeld. En zo komt ons dan
haar zwijgende tegenwoordigheid onder het kruis als de voltooiing
voor, als de rijp voldragen vrucht van dat frisse ja-woord waarmede zij,
jaren tevoren, nog jonge en onervaren bruid, zich met God had verbonden. Er werd geschreven van haar Zoon dat Hij bij ervaring heeft
moeten leren wat het kostte te gehoorzamen: van haar steeds met Hem
zo verenigd, moet hetzelfde gezegd.

***
Zo verschillend van ons in haar trouw, zo dicht bij ons in haar menselijkheid, zo begenadigd voor ons in haar uitverkiezing, is Maria het
volkomen verwezenlijkt ideaal van de H. Kerk. Waar wij ons bij dat
ideaal aansluiten, waar wij het ook maar van ver, zeer ver benaderen,
waar wij het misschien maar in onmacht aanroepen, staan wij in het
centrum van onze godsdienst, staan wij bij de „Deur des Hemels"
waarlangs, nu gelijk weleer, God zelf tot ons komt.
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kunst en zij is zeker het werk van een bijzondere meester die men
terecht meent te mogen identificeren met de grote Brusselse beeldsnijder
van het einde der vijftiende eeuw, Jan Borman.
Wij weten niet wat het meest valt te bewonderen in dit meesterstuk:
de diepe ontroering die eruit opklinkt of de schoonheid en de volmaaktheid van zijn sculpturale vorm.
Maria is afgebeeld op het ogenblik dat zij zich met een smartelijk
gebaar afwendt van het gruwelijk gebeuren waarbij zij tegenwoordig
is. Zij kan het vreselijk schouwspel niet langer aanzien: een grondeloos
diep leed overspoelt haar, maar zij blijft een edele zelfbeheersing bewaren. Geen uitzinnige vertwijfeling doch wel een inwendige en in stilte
gedragen smart spreekt uit haar houding en uit haar beeldschoon gelaat.
Het is de traditie van onze grote Primitieven die hier voortleeft. Het
fijn gesneden gezicht, de schikking van de aan de randen ingekorven
hoofdsluier en het plastisch plooienspel van de wollen mantel, doen
denken aan de kunst van een Rogier van der Weyden.

Maria, koningin van de rozenkrans — Af b. 4
Oostelijke helft van het Marianum in de parochiekerk te Neeroeteren
(Belg. Limburg) . Gelderse of Kleefse school. Eerste derde van de
zestiende eeuw.

Deze bevallige voorstelling vindt haar oorsprong in do bloemrijke
symboliek van de laat-middeleeuwse Mariadevotie. De driemaal vijf
tientjes van weesgegroeten, waaruit, tenminste volgens de Dominicaanse formule, de Rozenkrans bestond, werden aan de H. Maagd door
hare vereerders aangeboden als een driedubbele rozenhoed waarmede
zij haar wensten te bekronen.
Het is voornamelijk in het Oosten van de Nederlanden en in het
Rijnland dat dergelijke Madonna-voorstellingen, vanaf omstreeks 1500,
een grote bijval genoten. Maria verschijnt in deze beelden als de Onbevlekte Moeder Gods. Zoals dit in de iconographie van de Immaculata
gebruikelijk was, is zij omgeven door de stralen van de zon en rusten
haar voeten op de maansikkel. Zij is immers de verheerlijkte vrouw,
waarover het boek van de Openbaring spreekt, de schoonste onder de
schepselen, electa ut sol en pulchra ut luna. Het is om dit dubbele attribuut des te werkelijker te kunnen uitbeelden dat men de gewoonte heeft
aangenomen, dit beeld op te hangen in de beuk of in het koor van de
kerk. Om aesthetische en wellicht ook om technische redenen, heeft
men tegen de rugzijde van de figuur een tweede madonna-beeld aangebracht dat meestal een weinig van het eerste verschilt.
Rondom de stralen van de zon, is een cirkelvormige of ovale krans
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opgehangen, samengesteld uit vijf reeksen van tien bloeiende rozen,
waartussen vijf kleine schildjes of grote bloemenkelken zijn ingevoegd.
Op deze laatste zijn te Neeroeteren de vijf bloedstortingen van Christus
afgebeeld, die in bepaalde vormen van het rozenkransgebed werden
overwogen.
Onder de voeten van de Heilige Maagd --- en dit is weer een gegeven ontleend aan de cultus van de Onbevlekte — kronkelt de slang, die
door Maria, de Nieuwe Eva, overwonnen werd. Voor het overige is de
afbeelding zeer menselijk: O. L. Vrouw speelt met het kleine Jesuskind.
Karakteristiek voor het Marianum te Neeroeteren en voor andere
soortgelijke werken, afkomstig uit Gelderse of Kleefse ateliers, is de
typische behandeling van het haar en het fel gekreukte plooienspel van
het gewaad der Heilige Maagd. Merkwaardig is eveneens de aanwezigheid van een vrouwenhoofd op het lichaam van de slang, een iconographische bijzonderheid die o.a. ook voorkomt in de Zondeval van
Hugo van der Goes, in het kunsthistorisch Museum te Wenen. Maria
vertrapt niet rechtstreeks het serpent, maar zij zet de voet op een reusachtig mannenhoofd dat in de maansikkel is ingevoegd. Ook dit detail,
eigen aan de beelden van deze reeks, wijst op Duitse invloed.
In België zijn, op een paar uitzonderingen na, al de oude Mariana
verdwenen. Nederlands-Limburg bewaart er nog enkele en in NoordNederland werden sommige hersteld. De meeste van deze beelden
gingen te niet tijdens de godsdienstberoerten in de tweede helft der
zestiende eeuw. Andere bleven gespaard, doch moesten,verteerd door
vocht en wormen, van hun hoge plaats weggenomen worden. Dit laatste
gebeurde o.a. in de Abdijkerk van Park-Heverlee, in 1637.
Een aantal kerken bewaren nog Madonna-beelden, die eertijds deel
hebben uitgemaakt van een hangend Marianum. Op enkele plaatsen,
zoals b.v. in het Burgerlijk Gasthuis te Mechelen, zijn zelfs nog de twee
helften van de oorspronkelijke afbeelding aanwezig. Zou het niet mogelijk zijn deze weer bij elkander te brengen en, mits toevoeging van een
nieuwe stralenkrans en een rozensnoer, het oude hangbeeld te herstellen?
Dit zou een daad van godsvrucht zijn, die volkomen in overeenstemming is met de geest van het Maria-jaar, en tevens een werkelijke verrijking betekenen voor ons oud en eerbiedwaardig kunstbezit.
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log
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discursief te overdenken valt, doch die
die alleen
alleen voor
voor een
een
abstract en discursief
"archetypisch,
interpretabel is. Wezenlijker
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interpunctiebelemverwaarloosd; „de
meren
vrije verkeer
verkeer der
der woorden".
woorden". Vooral de
de Atonalen
Atonalen
meren immers
immers het
het vrije
veroorloven zich vrijheden met de taal die in
in vroegere
vroegere tijden
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eerbiedigen
hebben voor
voor de
de functie
functie van
van het
hetwoord:
woord: de
de
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te emotioneel, te zeer
zeer ontlading,
ontlading, zonder
zonder dat
dat hun
hunemoties
emotiestot
totervaringen
ervaringen
zal er
er een
een moeten
moeten zijn,
zijn, niet
niet slechts
slechtsvan
vanhet
het
gerijpt
gerijpt zijn.
zijn. De
De nieuwe poëzie zal

108

NAAR EEN NIEUWE POËZIE

lichaam, van de geest of van de ziel, of van die drie tezamen, maar een
poëzie van het hart. Verder zal zij functioneel moeten wezen, zij zal
weer zo moeten zijn dat men het besef krijgt zonder haar het menszijn
niet waarlijk als menszijn te kunnen beleven. Zij heeft deze „verdoemelijk-verrukkelijke wereld" tot haar operatie-terrein. Aan de dichter de
taak haar geheim te benaderen in het geheimschrift der poëzie.
Dit is, hoop ik, een niet al te gebrekkige samenvatting van den
Bestens betoog. Men ziet dat zijn uiteenzettingen niet lijden aan te
grote helderheid. Nu is het spreken over het wezen der poëzie, een bij
uitstek grotendeels irrationeel verschijnsel, a-priori slechts een benaderen en wie een klimaat en een periode te beschrijven krijgt, waarin het
irrationele bijzonder beklemtoond en zelfs als het enig ware en waardevolle gevierd wordt, zal de zoekers naar helderheid noodzakelijk te leur
stellen. Zodat de auteur ten slotte een voortreffelijk stuk werk geleverd
heeft.
Voor den Besten heeft de hedendaagse poëzie existentieel te zijn,
d.w.z. dat de dichter de werkelijkheid moet aandurven, ze niet mag
ontvluchten, dat hij de ontmoetingen en botsingen met mensen en
dingen als dichter heeft te verwerken, ze heeft te doorleven en te doorlichten en de geheime samenhangen des levens heeft op het spoor te
komen. Den Besten werkt graag met termen als elementair, symbolisch,
magisch, mythisch. Deze poëzie wil blijkbaar veel van wat zij als
Renaissance-ballast beschouwt afschudden, zij zou weer terug willen
naar een stadium, waarin de woorden nog vers uit de ziel opwelden, in
hun volle oerkracht en zinrijkheid, waarin hun symbolische of magische
waarde nog voelbaar was. Tegenover het overbewuste leven dat de
hedendaagse mens te leiden heeft stelt zij het mysterieuze drijven en
dringen van het on- en onderbewuste, dat onderbewuste dat zich zo
veel dichter bij het „oerbestand" zou bevinden dan het heldere bewustzijn.
De grote vijand dezer poëzie is het aestheticisme, de beschouwende
en gedistancieerde houding tegenover leven en dingen, een houding die
erop uit is het leven aesthetisch af te romen en uit alles „schoonheid"
te distilleren. Het is gedaan met het aesthetisch ondergaan van leven en
wereld, met het poëtisch genieten van de natuur, met het in dicht
brengen van gevoelens en ontroeringen, met het poëtisch omspelen van
voorvallen en gebeurtenissen uit het leven. Onze wereld en onze cultuur
zijn zo gedesintegreerd, zo uiteengevallen, zo verrationaliseerd en vertechniseerd, dat de hedendaagse dichter er hopeloos en vertwijfeld
tegenover staat en nieuwe wegen naar een eigen poëzie heeft te banen.
Deze poëzie zou dan zijn de poëzie van de gehele mens, de poëzie van
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het hart, een pogen om langs de weg van het symbool en de magie van
het woord de geheime samenhangen, de oerverbanden te benaderen.
Den Besten is zeer voorzichtig in zijn uitspraken, doch de Atonalen,
die deze nieuwe poëzie al te onstuimig en roekeloos nastreven, wijst hij
eer af dan dat hij hun bijvalt. Het duidelijkst formuleert hij zijn inzichten en voorkeuren in de beschouwingen over die dichters, met wie hij
volledig instemt en die hij bewondert ( na het lange algemene essay
geeft hij nog uitvoerige besprekingen over alle in zijn bloemlezing
opgenomen poëten — ) , zoals bijvoorbeeld Guillaume van der Graf t.
Van der Graft is een dichter naar het hart van den Besten, hij kan als
„kopman" doorgaan „van de poëzie die in het verschiet is". Hij is een
„mythisch" dichter en is tot het besef gekomen dat het langs zich heen
laten gaan der dingen niet tot existentie leidt. Hij heeft in zijn eigen
werk het aestheticisme als de grote verleiding herkend en wil „in onze
gedesintegreerde cultuur de eerste relaties herstellen, nl. de existentie
veroveren niet vóór, maar in het vers".
Van der Grafts levensbesef is de situatie waarin het Woord is vlees
geworden (dit geldt blijkens een vroegere uitspraak ook voor den
Besten, gewezen theologie-student, --- van der Graft zelf is Predikant) :
feit, daad temidden van onze aangelegenheden. Alles is op dit Woord
betrokken en wordt erdoor „gericht". Dit zie men als achtergrond
zijner poëzie. In Mythologisch, zijn vierde bundel, formuleren de woorden niet logisch, zijn geen aanduidingen van dingen, maar namen voor
een werkelijkheid, waarin mens en ding samen betrokken zijn: de mythe.
Over de essentiële dingen des levens kan slechts op mythologische wijze
zinvol worden gesproken. In zijn latere poëzie gaat het, meer nog dan
vroeger, om het weggeroepen zijn uit de insistente levensverbanden, om
existentie, menswording. De dichter voelt een drang naar het verleden, naar de onverantwoordelijkheid der mythe. Maar dit is een
illusie. De bijbelse God riep hem weg „uit de zuiging van het oerbestand", de toekomst in, zoals Abraham geroepen werd uit het verleden van de mythe naar een nieuwe toekomst.
Den Besten spreekt ook over zich zelf en zijn poëzie in een beschouwing, die merkwaardige parallellen biedt met die over van der Graf t.
„De verzen uit Verleden Tijd ( den Bestens tweede bundel) , zegt hij,
zijn weliswaar bij uitstek met het lichaam, het bloed geoccupeerd, —
„aards". Maar van een aardsheid die telkens opnieuw haar grenzen
moet erkennen, doordat zij kennis draagt van „God". Niet de pnthe
istische God, die ademt met de adem der natuur en opgaat in de cyclus
van mijn bloed; ook niet de idealistische God, die mijn menszijn vergeestelijkt en vervluchtigt, maar de bijbelse God die in de van elders op
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In de Voorstraat van de schemer
zat een man. ik zag hem aan
dat zijn schedel was verdwenen
in de bolhoed van de maan

en hij viste brievenflessen
gedagtekend „eeuwigheid"
en hij bleef maar aan het vissen
want hij kreeg steeds minder tijd

en hij zat er zeer ijlhoofdig
onder dekking van die hoed
en hij viste diep gelovig
in de schaduw van zijn bloed

en hij viste ogenblikken
voetafdrukken en de angst
waar hij niet van scheen te schrikken
want hij viste om het langst

en hij viste zeemeerminnen
maar hij keek niet naar ze om
en toen schoten hem te binnen
golven van de hemelkom

en toen viste hij ten slotte
Noachs duif en Jona's vis
en toen hield hij op en op de
Voorstraat viel de duisternis.

„Het komt mij voor, zegt den Besten, dat van der Graft hier speels
en mystificerend de meest essentiële critiek op de vigerende christelijkheid en niet alleen die van het platteland! uitspreekt". Ik vermoed
dat de vigerende christelijkheid zich door dit vers weinig getroffen zal
voelen.
Het doet altijd een beetje onnozel aan te erkennen dat men met een
vers niets weet aan te vangen, er geen toegang toe vindt; toch moet ik
toegeven zo voor dit vers te staan. Het is voor mij abacadabra zoals
vele, om niet te zeggen, bijna alle latere gedichten van van der Graft.
Hij voelt volgens den Besten het aestheticisme hoe langer hoe meer als
de vijand en drijft steeds meer in de richting van een symbolische,
mythische, magische, sterk onderbewuste poëzie, die voor het normale
denken ontoegankelijk is. Het gaat, altijd nog volgens den Besten, om
existentie, om het mensworden, om het beleven der werkelijkheid zo,
dat de geheime samenhangen des levens vermoed en benaderd worden.
Van der Graft verwezenlijkt wel het volledigst de ideeën en verwachtingen van den Besten, zodat we diens opvattingen en daarmee
samenhangend de gehele tendens der nieuwere poëzie veilig aan de
eerste kunnen toetsen. Wij moeten ons bewust zijn dat hier een werkelijke revolutie plaats heeft, een revolutie, die op zijn extreemst en vrijwel uitzichtloos door de Atonalen wordt uitgestreden, maar die ook
door de meer gematigden wordt aangehangen. De opvatting, het begrip
poëzie is gewijzigd. De poëzie wordt hoe langer hoe meer psychologie,
diepte-psychologie, het onthullen van psychische, onderbewuste relaties
met het „oerbestand" der dingen, wat dit oerbestand dan ook zijn mag,
een doordringen in de diepste en verste schachten van het menszijn,
daar waar de oermotieven en -beweegsels van het voelen, handelen en
denken schuilgaan. Dit alles klinkt vaag en duister en bevredigt het
klare bewustzijn niet. Doch de nieuwe poëzie bekommert zich daar niet
om; haar terrein is niet het heldere bewustzijn, doch het schemerige on-
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en onderbewuste. Haar producten munten dan ook uit door vaagheid,
duisterheid, onverstaanbaarheid. De erfenis van eeuwen, het legaat der
antieke wereld aan Europa, de klassieke helderheid, de bewustheid des
geestes wordt hartgrondig afgezworen voor een meer dan Aziatische
vertroebeling. Nu schrijven deze dichters bijna uitsluitend lyrische kortgedichtjes, waarbij dit spelen met het onderbewuste nog mogelijk is. De
Atheners, in hun grote tijd, schreven geen lyriek, althans niet in deze
vorm.
Hoe zal deze magisch-mythische poëzie zich handhaven, wanneer de
poëten, ouder en rijper geworden, grotere dichtstukken gaan schrijven
of, zoals gewoonlijk met jeugdig lyrische mensen gebeurt, zich tot
roman en proza gaan wenden? Dan worden strooptochten in het gebied
der mythe en van het oerbestand moeilijker, zo niet onmogelijk. De
meeste bundeltjes dichtwerk, die tegenwoordig van de pers komen,
bevatten een aantal woord- en taalpuzzles, psychische raadsels, met
maar heel weinig wat vroeger poëzie heette en het zou interessant zijn
te weten, hoe men over honderd jaar over deze verzen denkt.
Zal deze poëzie toekomst hebben? Het is nutteloos en doelloos zich
tegen de tendensen en stromingen des tijds te verzetten. Wij moeten
wellicht door dit voorgeborchte, deze geestesverduistering heen om de
mogelijkheid van een nieuwe gerichtheid, een nieuwe stijl te scheppen.
Den Besten cum suis schijnt, door het aestheticisme af te zweren, het
kind met het badwater weg te gooien. Men ontkent niet straffeloos wat
ten eeuwigen tijde het wezen der poëzie heeft uitgemaakt. Al noemt hij
het dan aestheticisme, het is de oerdrang van de mens om in schoonheid
uit te drukken wat hem innerlijk bezielt en beweegt. Het onderbewuste
kreunen om menswording, het zich in klanken verliezen in de zuiging
van het oerbestand, het zich vastschroeven op symbolen en archetypen
is een zo twijfelachtige bezigheid, dat het op den duur zal vermoeien of
vervelen. Nogmaals! den Besten is een intelligent man en hij heeft
uiterst intelligent geschreven over de huidige dichtergeneratie, maar of
zijn vloeraken, van het aestheticisme en de klassieke helderheid weg, op
de wateren van het half bewuste en ond ermenselij ke ten slotte niet een
Absage aan de poëzie, een stap in de richting van de chaos betekent,
schijnt mij voorlopig een open vraag.
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belangen van hun land te behartigen en — op de laatste plaats — voor
een representatieve vertegenwoordiging zorg te dragen.
Hieruit volgt logischer wijze, dat de Europese diplomatie binnen de
grenzen van een vrij Europa in de eerst volgende jaren en decenniën
ingrijpende veranderingen moet ondergaan, omdat er in dit Verenigd
Europa geen zelfstandige buitenlandse politiek van de verschillende
staten meer kan bestaan. De tijd van de onderlinge allianties en verdragen, de tijd van de strijd van de ene Europese staat tegen de andere is
voorbij. Europa is op weg een eenheid te worden, en het is reeds een
eenheid op bepaalde gebieden: door de Kolen- en Staalgemeenschap,
de Europese Defensiegemeenschap, de Europese Politieke Gemeenschap, enz. Daarmee is de tijd van de Europese diplomatie in haar oude
vorm voorbij, want die diplomatie was een kind van Europa's verscheurdheid.
* * *
De permanente gezantschappen zijn in het leven geroepen, toen de
Europese eenheid versplinterde en toen het continent tegen het einde
van de Middeleeuwen uiteenviel in een groot aantal staten, die nu eens
bondgenootschappen met elkander sloten en elkaar dan weer als doodsvijanden bestreden. Die staten koesterden wantrouwen tegen elkaar en
moesten het daarom noodzakelijk achten, nauwkeurig op de hoogte te
blijven van de politieke situatie in het andere land, de toestand daar
steeds goed in het oog te houden en te weten dat de eigen politieke
belangen in het buitenland terstond en ter plaatse werden behartigd.
Italië, dat in de geschiedenis steeds een rol toebedeeld heeft gekregen
waardoor het de toekomst van het overige Europa altijd tientallen jaren
vooruit is geweest, het Italië van de Renaissance, waar een strijd van
allen tegen allen woedde, en dat een „Concert der Mogendheden" in
het klein vormde, is de uitvinder van de permanente diplomatie. In 1446
--- een bijzondere datum in de geschiedenis — benoemde Francesco
Sforza, hertog van Milaan, Nicodemo da Pontremoli tot zijn permanente vertegenwoordiger te Florence. Deze Pontremoli is de eerste
permanente gezant in een lange rij van Europese diplomaten. De overige
Italiaanse staten volgden het voorbeeld van Milaan spoedig na, eerst
door onderlinge uitwisseling van gezanten, later ook door het zenden
van vertegenwoordigers naar staten buiten Italië. In de zestiende eeuw
volgden de andere Europese mogendheden, want het bleek zeer voordelig voor alle staten, overal „geprivilegieerde spionnen" te hebben. In
de zeventiende eeuw, de eeuw van Richelieu en van de verschrikkelijke
verscheurdheid van Europa, kwam de diplomatie tot verdere ontwikkeling. De achttiende eeuw, het tijdperk van de allianties en van de poli-
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tiek der cabinetten, is het hoogtepunt van deze diplomatie geweest. De
negentiende eeuw, de eeuw van het Congres van Wenen, heeft aan de
diplomaten, mét de besluiten van dit congres, hun definitief internationaal statuut gegeven.
De laatste grote tijd van de Europese diplomaten is de periode tussen
de twee wereldoorlogen geweest, toen Europa uiteengevallen was in
overwinnaars en overwonnenen, en verdeeld door allianties en bonden,
door „Grote" en „Kleine Ententes", „Assen" en andere groeperingen
van staten. Met het einde van de tweede wereldoorlog is er een einde
gekomen aan het „Concert der Mogendheden" binnen Europa: het vrije
Europa is een politieke eenheid. Van alle functies van de Europese
diplomaten binnen Europa is er ogenschijnlijk nog slechts één enkele
overgebleven: de taak om hun land op representatieve wijze te vertegenwoordigen. En dat is een zeer kostbare aangelegenheid.

De inkomens van de diplomaten zijn in al die eeuwen, vergeleken bij
die van andere staatsambtenaren, steeds hoog geweest. Dat is ook
volkomen begrijpelijk. De diplomaat was en is in het belang van zijn
land verplicht een grote staat te voeren. Hij moest schitterende diners
en partijen geven, die geweldige bedragen verslonden, maar die toch
noodzakelijk waren. Want bij die gelegenheden kreeg de schijnbaar zo
argeloze diplomaat zeer veel te horen, dat voor zijn regering van het
grootste belang was om te weten; tijdens die feesten werd het contact
met ministers en andere machtige en invloedrijke personages tot stand
gebracht. Maar ondanks die hoge inkomens bleven de diplomaten over
geldgebrek klagen. Vele staten hebben getracht aan die moeilijkheid
het hoofd te bieden door uitsluitend mensen met een groot particulier
vermogen in hun buitenlandse dienst op te nemen. De beroemde Venetiaanse diplomatieke dienst werd indertijd uitsluitend waargenomen
door zonen van de rijkste geslachten van de stad. Het Duitse Keizerrijk
verlangde tot kort voor de eerste wereldoorlog van de aspiranten voor
zijn buitenlandse dienst nog het bewijs, dat zij over een eigen inkomen
van ten minste twaalf duizend goud-mark per jaar beschikten, wat
thans een fabelachtig bedrag lijkt. Het Londense „Foreign Office"
eiste „slechts" een bedrag dat een derde lager was. Ook de Donaumonarchie liet tot haar diplomatieke dienst in het algemeen slechts rijke
aristocraten toe.
De grote vermogens zijn thans uit Europa verdwenen. Geen enkel
Europees departement van Buitenlandse Zaken kan nog van jongelui,
die een diplomatieke loopbaan ambiëren, dergelijke financiële waarbor-
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toch geen zelfstandige politiek voeren naast de ambassadeur van het
Duitse Rijk en dat konden de Saksische gezant in Wenen of de Wiirttembergse in Brussel natuurlijk evenmin. Al die gezantschappen waren
ten hoogste nog een vorm van hoffelijkheid. En zo was het ook met de
gezantschappen die buitenlandse mogendheden bij de verschillende
Duitse staten onderhielden. Vooral Rusland had een heel netwerk van
gezantschappen over Duitsland gespannen: het was vertegenwoordigd
in Berlijn, Mi nchen, Dresden, Stuttgart, Hamburg, Weimar, BadenBaden, Darmstadt en Altenburg. De Donau-monarchie had, behalve
haar ambassade in Berlijn, nog gezantschappen in Munchen, Dresden
en Stuttgart.
Van de achttien gezantschappen die in 1914 in München te vinden
waren, had nog slechts één enkele werkelijke betekenis --- en wel een
zeer belangrijke —; dat was de pauselijke nuntiatuur. Hoe belangrijk
die post werd geacht, blijkt reeds uit de personen, die deze functie
hebben bekleed, zoals de latere Kardinaal Fruhwirth, de latere Kardinaal-deken Marchetti-Selvaggiani en de latere Paus Pius XII. De
buitengewoon grote betekenis van deze nuntiatuur was echter niet
gelegen in het feit, dat zij in de Beierse hoofdstad was gevestigd, maar
in de omstandigheid dat zij de enige was in geheel Duitsland en daardoor de onofficiële nuntiatuur voor het Duitse Keizerrijk.
Nog onbelangrijker waren de gezantschappen, die de Duitse staten
bij elkaar onderhielden. Tot 1918 waren dat er niet minder dan honderd
vier! Ze kostten de verschillende staten enorm veel geld en de posten
waren zeer gezocht, omdat het feitelijk sinecure's waren geworden;
maar politiek nut hadden ze niet meer. Alleen de gezanten van de
Duitse staten „bij Pruisen en het Rijk" hadden nog een geringe betekenis, doch slechts omdat zij lid waren van de Duitse Bondsraad --- die
een soort hoogste regeringsorgaan vormde — en niet als diplomaten.
De Republiek van Weimar heeft het recht van de afzonderlijke
Duitse staten om eigen gezanten in het buitenland te benoemen en
gezanten van buitenlandse mogendheden toe te laten, vrijwel radicaal
afgeschaft. Alleen Beieren kon nog een tijdlang een eigen gezant bij het
Vaticaan en een pauselijke nuntius, zowel als een Franse gezant, te
München behouden. Verder waren er in het buitenland voortaan alleen
nog gezanten en ambassadeurs van het Duitse Rijk, terwijl de buitenlandse diplomaten — afgezien van genoemde uitzonderingen — uitsluitend bij het Rijk geaccrediteerd waren. Maar hoezeer de Republiek
van Weimar ook was verarmd, de vele Duitse gezanten „bij het Rijk"
bleven gehandhaafd, en in 1932 kwam er ook nog een .,gezantschap
van het Rijk bij Beieren" als een soort tegenwicht.
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De Bondsrepubliek van Bonn heeft dat alles intussen afgeschaft.
Alleen tracht Beieren weer een eigen gezantschap bij het Vaticaan te
krijgen. Alle gezantschappen van de Duitse staten onderling, zowel als
die in het buitenland en bij de bondsregering, zijn verdwenen en stellig
niet alleen uit financiële overwegingen, maar vooral ook, omdat in een
Duitsland dat een economische en politieke eenheid is, dit soort diplomatie geen zin meer heeft, zelfs niet meer als louter representatieve
factor.
***
Het toekomstige lot van de Europese diplomatie zal niet in alle
opzichten hetzelfde zijn als dat van de afzonderlijke Duitse staten. Op
de eerste plaats zal het nog tientallen jaren duren vóór Europa dermate
een politieke eenheid zal zijn geworden, dat het nog slechts gemeenschappelijke gezantschappen bij de staten buiten Europa zal hebben.
De staten van het vrije continent zullen stellig eigen diplomaten naar
Washington, Londen, Moskou enz. blijven zenden. Ook bij de Heilige
Stoel zullen zij eigen vertegenwoordigers behouden. Maar zodra er een
centrale Europese regering zal zijn, zullen er ongetwijfeld gezantschappen van de verschillende staten bij die regering komen, zoals er
indertijd in Berlijn legaties van de Duitse staten zijn geweest. Iets
dergelijks heeft trouwens reeds bestaan, toen alle staten, die lid waren
van de Volkenbond, eigen diplomatieke vertegenwoordigers in Genève
hadden. Maar ook gezantschappen van de Europese staten onderling
zullen nog zeer lang, en waarschijnlijk zelfs altijd, blijven bestaan,
omdat deze in tegenstelling tot die van de Duitse staten — niet
slechts ter wille van de representatie of van de „hoffelijkheid" in stand
zullen worden gehouden.
De nieuwe functies van de Europese diplomaten beginnen zich al
duidelijk af te tekenen. Het Londense „Foreign Office" was een van
de weinige departementen van Buitenlandse Zaken, dat de scheiding
tussen de diplomatieke en consulaire dienst tot voor korte tijd nog zo
strikt handhaafde, dat het onmogelijk was van de ene tak van dienst
naar de andere over te gaan. Thans heeft ook Groot Brittannië, evenals
de overige Europese staten, dit beginsel laten varen. Het is thans ook
voor Engeland mogelijk, van de consulaire dienst over te gaan naar de
diplomatieke en omgekeerd. Die promotie van consulaire ambtenaren
naar de diplomatieke dienst is een duidelijk symptoom. De consuls, die
oorspronkelijk meestal in het geheel niet tot Buitenlandse Zaken behoorden
in Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld lange tijd onder het
departement van Marine geressorteerd
vormden, toen zij onder
Buitenlandse Zaken kwamen, een soort „tweede garnituur". Zij ont-
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vingen een andere opleiding dan de diplomaten en behoefden gewoonlijk niet uit de aristocratie voort te komen en geen particulier vermogen
te bezitten. Thans hebben de consuls geheel dezelfde rechten gekregen
als de diplomaten, wel een bewijs hoezeer de politieke betekenis van de
ambassades en gezantschappen in Europa op de achtergrond is geraakt
en hoe de gezanten, naast de gelijk gebleven representatieve functies,
steeds meer de taak van de consuls-generaal moeten overnemen en zich
hebben bezig te houden met de behartiging van de sociale en economische belangen van hun landgenoten in het buitenland.
Deze sociale taak zal voortaan één van de functies van de Europese
diplomatie in Europa zijn. De overige functies zullen op het gebied van
de cultuurpolitiek en de economie liggen. Weliswaar zijn thans reeds
aan vele ambassades en gezantschappen handelsattaché's en attaché's
voor culturele aangelegenheden werkzaam, maar nog slechts op beperkte schaal en met zulke beperkte middelen, dat de officiële of semiof f iciële persdiensten en ook de kamers van koophandel zich vaak
genoodzaakt zien een eigen „buitenlandse dienst" te organiseren.
In het belang van de culturele uitwisseling en de bevordering van de
cultuur, en vooral ook van de economische eenwording van Europa, zou
het van het allergrootste gewicht zijn, dat alle landen van Europa hun
culturele, economische en sociale diplomatie aanzienlijk zouden uitbreiden en de nodige geldmiddelen daarvoor beschikbaar zouden stellen,
wat des te eerder mogelijk wordt, nu deze gelden veelal niet meer voor
representatieve doeleinden nodig zijn. De sociale, economische en
culturele verschillen en tegenstellingen zijn in Europa nog zo groot, dat
die gebieden een nieuw arbeidsterrein voor de Europese diplomatie van
de toekomst opleveren, waar misschien haar belangrijkste taak komt te
liggen.
Uit het Europese corps diplomatique zijn de laatste eeuwen de
bekwaamste staatslieden voortgekomen, zoals een Metternich, een
Kaunitz en een Bismarck. Al te vaak echter hebben de leden van dit
élitecorps al hun scherpzinnigheid moeten gebruiken om de verscheurdheid van Europa te vergroten en de verdeeldheid op dit continent te
handhaven. Bij alle wanorde was de eenheid van hun levensstijl een van
de weinige dingen die nog de schijn van een Europese eenheid ophielden. Thans doet zich voor de diplomaten van Europa eindelijk de
mogelijkheid voor, hun grote capaciteiten in dienst te stellen van de
nieuwe taak die hun wacht en door hun werk de eenheid van Europa te
helpen verwezenlijken. Zij zijn niet overbodig geworden, maar op
nieuwe terreinen nodiger dan ooit.
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achtergrond van zijn tijd? Geen biograaf die het ons wil doen geloven.
Tenslotte is tijd maar tijd, en de eeuwigheid iets anders. De eeuwigheid heeft haar eigen delicatesse, en het is aannemelijk, dat een geniaal
begaafd schilder die monnik wordt, het offer van de tijd heeft gebracht
voor de stilstand der eeuwigheid. Dat die stilstand een eeuwigdurende
danspas is, die nimmer begint en nimmer eindigt, is een andere geschiedenis. Dit is zeker, dat zijn biograaf er niet in slaagt, en niet slagen kan,
in zijn levensbeschrijving Fra Angelico ten voeten uit te beelden. Deze
was een pelgrim, voor het aardse onweer op vlucht van pleisterplaats
naar pleisterplaats, en als hij de rust vindt is het of in de volstrekte
verborgenheid van een cel of voor de kalkwitte baaierd van een wordende wereld. De rest is zwijgen, dus alles is zwijgen.
Ik kom dan tot het derde merkwaardige feit, dat al even weinig
opvallend is. En toch is dit misschien het meest opvallende aan Fra
Angelico: geheel deze formidabele verbeeldingswereld van de schildermonnik zwijgt over de maker. Ik bedoel, dat het werk van de schepper
zo volmaakt is, dat het geen zin meer heeft naar de onvolmaaktheden
van de maker te informeren. Er zijn melodieën, die zo verhemelst zijn,
zozeer behoren tot een andere, hogere orde — er zijn geuren, die het
bewustzijn zo oppermachtig bedwelmen, dat het zinloos is de achtergronden ervan te doorgronden. Het zijn deze melodieën en deze geuren,
die Fra Angelico doorlopend heeft geschilderd. Natuurlijk heeft het zin
het kader van Angelico's leven te kennen en kunsthistorisch te beseffen,
dat óók een engelachtig genie, of een geniale engel van trede tot trede
de ladder der ambachtelijkheid heeft te bestijgen. Natuurlijk zou ons
deze kunst niet zo dierbaar zijn, wanneer ze niet zo menselijk was.
Maar in feite is zijn kunst de grens van het menselijke weer voorbij en
gekomen in dat domein der hoogste gratie, waar de heerschappij van
het Spel begint in volmaaktheid en objectiviteit, de volmaaktheid van
het ambacht en de objectiviteit der hemelse waarden. Kennelijk zijn dit
te grote en te gewichtige woorden voor iets zo doodsimpels en wonderlijks als de verbeeldingswereld van Fra Angelico.
Wie het voorrecht had om de San Marco, Fra Angelico's klooster
in Florence, te zien, weet iets van dit mirakel af. Daar heeft in elke cel
de Engelachtige, ver van de roemzucht en het gewoel van de wereld,
zijn meditaties en visioenen in de kalk neergeademd. Er is geen tweede
museum ter wereld, dat met zijn huis vol achtbaar volk de indrukwekkende grootheid van deze monoloog benadert. In de hoge gastenkamer
van dit miraculeus intact-gebleven klooster ^-- een monument met
roemruchte herinneringen, waar de bouwheer Cosmo de Medicis van
zijn staatszaken kwam uitrusten, een Paus zijn intrek nam, de prior
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Savonarola langs de steile trap werd weggevoerd om verbrand te worden — hangt het portret van de laatste, de sombere, bezeten ijveraar
met zijn monnikskap en zijn haviksneus. De man, die het bederf van het
Heidendom rook in de zich ontwikkelende Renaissance en de wel vleselijke glimlach van de nieuwe wereld dacht te kunnen verbranden met de
doeken van Botticelli; en zelf op de markt van Florence als oproerstoker, een man die in deze wereld niet meer kan glimlachen, werd verbrand. Het portret van Savonarola, Dominicaan, in die wonderlijke
opkamer van de San Marco, in de presentie van de altijd glimlachende
Fra Angelico! Misschien leefde Angelico gelukkig te vroeg, en Savonarola helaas te laat om elkaar te kunnen begrijpen. Maar ik vrees,
dat deze twee werelden wezensvreemd waren, en dat bij een boedelscheiding Angelico al het wit en Savonarola al het zwart van het Dominicaner habijt verwierf. De furie van Savonarola en zijn gewelddadig
einde waren een stormachtig hoofdstuk te meer in de historie van
Florence, de San Marco blijft het monument van Fra Angelico's onsterfelijke glimlach. Deze alleenspraak-in-verf op de kloostermuren heeft,
als geheel het oeuvre van de Engelachtige, het eindeloos veeltonigmonotone van de zee. Men vindt geen andere repliek dan welbehagen
en sprakeloze verwondering. Dit werk houdt de aantrekkingskracht en
de reserves van de zee. Het is ambachtelijk te gaaf en innerlijk te zelfgenoegzaam om zijn geheim prijs te geven, zoals dat ook met de zee het
geval is. Ofschoon in dit werk alle verworvenheden van de voortschrijdende Renaissance, zoals de wetten van het perspectief en de aanvaarding van de nieuwe bouwstijl, geleidelijk worden verwerkt, het is geen
kapittel van de kunstgeschiedenis, geen spiegel van een tijdvak, geen
zelfportret van de schilder. Het is dit alles natuurlijk sous-entendu,
maar dat speelt niet langer een geaccentueerde rol. Deze schoonheid is
alleen om in te drinken, niet om na te vertellen. Misschien dat juist dit
voorschot-zijn op een sprakeloze aanschouwing het allermeest het kenmerk is van deze hemelse kunst.

Enkele levensbijzonderheden uit de betrekkelijk schaarse over Fra
Angelico geboekstaafd, mag ik U niet besparen. Het zou niet sportief
zijn algemeen bekend te veronderstellen, wat men zelf heeft moeten
naspeuren. Guido di Pietro, de latere Giovanni de Fiesole, de nog
latere en definitieve Fra Angelico, werd in 1387 geboren in Vicchio,
een Apennijnen-stadje in de nabijheid van Florence. Er is alle reden
om aan te nemen, dat de jonge Guido op de in die tijd gebruikelijke
jeugdige leeftijd als beeldend kunstenaar werd gevormd in een der vele

124

DE ,,GELUKZALIGE" FRA ANGELICO

kunstenaars-ateliers van Florence, in Guido's leerjaren nog beheerst
door het genie van Giotto. Vóór hij zijn glorieuze weg als kunstenaar
gaat betreden, krijgt zijn leven een andere en beslissende wending: op
20-jarige leeftijd wordt hij samen met zijn broer Benedetto aangezogen
door het verjongde élan van de zich hervormende Dominicaner-Orde.
Midden in het bittere Schisma, dat aanvankelijk met twee, later met
drie contra-Pausen de Kerk teisterde, voltrok zich innerlijk het proces
van zuivering en herstel, waarin de verjongde Dominicaner-Orde en op
zijn beurt de schildersleerling Guido hun aandeel hadden. Voortaan
heeft hij zijn bestemming en zijn blijvende naam; ingetreden als novice
in het Dominicaner-klooster van Fiesole, heeft hij voor het leven zijn
keuze gedaan: hij zal genoemd worden Fra Giovanni van Fiesole, de
engelachtige. In de rumoerigheid van de tijd en de afschuwelijke tiaargeschillen van het Schisma waren heiligen en hervormers onderweg: de
H. Catharina van Siena, de Dominicaner hervormer Raymond van
Capua, de beroemde Dominicaanse predikant Giovanni Domenici. Uit
hun geest werd de engelachtige schilder gevormd tot het predikend
penseel van de Dominicaanse reformatie. Zijn kloostervorming voltrekt
zich dwars door het tumult van het Schisma heen; voortgejaagd van
klooster tot klooster draagt hij altijd de vrede van de cel met zich mee,
die bestendige zielsrust, die het bovenaardse geheim is van Angelico's
kunst. Vermoedelijk heeft de kloosterling binnen de altijd humaangezinde Dominicaner-Orde met haar vensters open op de buitenwereld
— in de jaren der kloosterlijke vorming alle gelegenheid gehad zich in
de miniatuurkunst te scholen. Duidelijke sporen zijn er niet van; maar
men ontkomt niet aan de indruk, dat de zeldzame harmonie van Angelico's werk, die ook bij de sprong naar de grote wanden de subtielste
detaillering handhaaft, haar oorsprong vindt in de leerschool van de
miniatuur.
Verborgen blijft de religieuze ontwikkelingsgang van de monnik
evenzeer als de stellig gestadige ontplooiing van de schilder. Van
klooster naar klooster emigrerend en pelgrimerend van Fiesole over
Foligno en Cortona terug naar Fiesole -- bereikt hij, maar nu op
vijftigjarige leeftijd en met zijn naam als kunstenaar gevestigd, Florence
opnieuw, de stad van zijn leertijd, om er het kroonstuk van zijn genie te
scheppen: de onvergelijkelijke San Marco. Voortaan is Angelico in de
gevaarlijke jaren van de roem, in de nabijheid van wereldlijke en geestelijke machthebbers, die elkaar naijverig dit volslagen meesterlijk penseel betwistten, penseel dat alleen een zo serene persoonlijkheid als
engelachtig kon handhaven. De San Marco, het heiligdom van de grote
Florentijnse regent Cosmo de Medicis, werd de engelenburcht van dit
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paradijselijk genie. Na voltooiing van dit wonder legde Rome, in de
persoon van Paus Eugenius IV, beslag op dit dienstbare en naar de
trant der toenmalige schilders ambulante penseel. Het grootste wonder
is, dat de kloosterling altijd zijn cel, altijd de kiem van hetzelfde paradijs
met zich meevoerde. De muren wisselden, de illustre opdrachtgevers,
maar de engelachtige bleef dezelfde: kloosterling. Het merkwaardigste
feit van zijn gehele leven is zeker, dat de man, die als „Broeder Meester
Schilder" altijd van werkstuk naar werkstuk onderweg lijkt en in Rome
pauselijk-contractueel verbonden is in de laatste jaren van zijn leven,
tegelijk verschijnt als prior van het Dominicaner-klooster van Fiesole.
Legt het penseel allereerst getuigenis af van zijn heiligheid, hoe onaantastbaar moet de reputatie van de kloosterling zijn geweest, dat deze bij
al zijn ambulantisme uitverkoren werd tot herder van deze kloostergemeenschap. Hoe harmonisch moet men zijn om dit dubbelleven van
kunstenaar en bestuurder waardig te kunnen leven. Heel veel authentieks — behalve dan een doorlopende acte van meesterwerken •-- is van
Angelico's leven niet bekend. Naast de vermelde knooppunten in zijn
levensloop zijn er haast enkel de contracten met de „Broeder Meester
Schilder", die zijn voetspoor tekenen. Deze ootmoedige broeder wist als
meester-schilder van wanten; hij kon prijzen bedingen, die geen onzekerheid laten over zijn artistieke status, zijn besef tot de topklasse der
meesters van zijn tijd te behoren. Alles werd punctueel uitgedokterd.
Prima materiaal en meesterschap moeten nu eenmaal, terwille der
onsterfelijkheid, betaald worden. Neen, de kunstenaars vinden in hun
patroon geen half zachte, voorbarige hemeling, die geen oog heeft voor
de aarde, de materie en de vakeisen der kunstenaars. Het is niet uitgesloten, dat de kloosterlingen van Fiesole, toen zij hun beroemde medebroeder tot prior kozen, behalve op de engelachtige kunstenaar, ook een
oogje wierpen op de pientere zakenman, die de aarde met de hemel niet
op een ongelegen ogenblik vermengde.
Dat de hand, die het penseel voerde, de verven mengde en het contract tekende, een andere was, dan die in zijn grafschrift te Rome —
waar hij als pauselijk schilder in 1455 ontsliep — is een andere kwestie.
Dit staat in zijn grafschrift: ,,Laat men mij niet loven als de nieuwe
Apollo, maar omdat ik, o Christus, aan uw armen gaf wat ik verdiende:
want er zijn werken, die op aarde, en andere die in de hemel leven".
Hemel en Aarde: is er onder de kunstenaars één geweest, die als Fra
Angelico deze werelden tot zó volmaakte harmonie heeft verenigd?
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nage b.v. de zwarte gekregen heeft van zijn vader en de rode van zijn
moeder. Hij stelde zich de zaak nu zo voor dat practisch niemand twee
volledig gave kaartspelen in handen heeft. Soms, en dit zonder de
minste reden, komen er kreuken in de kaarten of de hoeken gaan er af,
door een proces, dat men mutatie noemt, doch waar verder noch Dr
Smith, noch de overige genetici veel van afwisten. Als de kreuk niet te
groot is, lukt het wel ze voor een tijdje achter een andere kaart te verbergen, maar gaat dat niet dan kan iedereen gauw je kaarten kennen ,
al houd je ze ook nog zo goed met de rug naar de medespelers. De
gekreukte kaarten kunnen van buiten uit gevolgd worden, van hand tot
hand, van geslacht tot geslacht, in de vorm van een erfelijke abnormaliteit. Natuurlijk, zowel de rode als de zwarte kaarten kunnen hier of
daar een kreuk krijgen. Het vreemde en tevens het interessante van
het geval is nu dat bij de vorming van de voortplantingscellen, die,
zoals we ons herinneren maar één stel kaarten bevatten, de rode en de
zwarte kaarten door elkaar worden geschud. In één voortplantingscel
komt een rode koning, een zwarte vrouw, een zwarte boer, een rode
tien, enz. terecht; in één andere een zwarte koning, een zwarte vrouw,
een rode boer, een zwarte tien, enz. In één woord, het wordt een mengelmoes van alle mogelijke combinaties. En het wordt een dubbele
mengeling bij de bevruchting van de eicellen door de zaadcellen, want
deze worden op dezelfde wijze door elkaar gegooid bij hun vorming.
Maar dank zij deze dubbele hutspot, waarin alles tweemaal volgens het
loutere toeval verloopt, kun je er een leuk mathematisch spelletje van
maken, waarbij je berekenen kunt welke kansen er zijn, dat die en die
combinatie van gekreukte en niet gekreukte, zwarte en rode kaarten
gevormd zullen worden. Op sommige dagen was Dr Smith zeer in zijn
schik met dit leuke spel; op andere dagen was hij nuchterder, en bedacht hij dat het met zijn kaartspel, zoals met alle vergelijkingen, erg
mank liep.
Als elke Angelsakser koesterde hij nl. oneindig veel respect voor
deze feiten, al waren het bananenvlieg-feiten. Maar waren bananenvlieg-feiten ook mensen-feiten? Zijn collega's van voorheen waren van
die veronderstelling uitgegaan; zij hadden menselijke genealogieën
becijferd, en bevonden dat het hele kansspel ook dáár klopte voor de
genoemde pathologische genen, ofschoon wel een reeks hulphypothesen
nodig waren geweest, om het te dóén kloppen. In een eerbiedige stemming voor bananenvlieg-feiten, en in een progressistisch élan aangaande
mensen-feiten had de welbekende Engelse bioloog Lancelot Hogben 1 )
alles, in één zin samengebald, neergeschreven: „Marriage is a lottery".
Het huwelijk is een loterij. Dr Smith was te bescheiden om zich af te
vragen welke persoonlijke avonturen Professor Hogben tot dit idee
konden gebracht hebben. Verder had hij er zelf, als vrijgezel, geen
ondervinding van, zodat hij enkel steunde op zijn kritische zin om tot
het besluit te komen dat die loterij hoogstens betrekking kon hebben op
de pathologische genen, wier lukraak gedrag hij kon volgen in zijn
stambomen. In zijn goede ogenblikken besefte Dr Smith dat hij alleen
.

1

) L. Hopben, Science for the Citizen. London.

.
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maar over kaarten met een kreuk iets met zekerheid wist te zeggen, en
dat hij enkel van deze kaarten kon beweren dat ze volledig aan de
machten van het toeval waren overgeleverd. Maar daaraan klampte hij
zich dan ook vast, want aan de loterij van de pathologische genen móést
hij immers vasthouden! Daarop toch berustte de mogelijkheid om de
kansen te berekenen voor het optreden van deze en gene erfelijke
afwijkingen bij het toekomstige kroost van Mijnheer X en Mejuffrouw
Y. Dank zij dit kaartspel kon Dr Smith kaartlezen, kon hij een huwelijksconsultatiebureau er op na houden, zijn kost verdienen, en een achtbaar
lid zijn van de Bostonse samenleving.
***
Dr Smith wist natuurlijk dat sommige der .normale erfelijke variaties,
blauwe ogen en rood haar, en dergelijke meer, ook met genen te maken
hadden. Maar ze kwamen minder te pas in zijn praktijk, en bovendien
was het kansspelletje hier zo leuk niet meer. Van enkele kenmerken in
de normale menselijke variabiliteit wist hij uit zijn „New Home Book of
Best Loved Poems", dat zulke dingen in lyrische ontboezemingen en
hun directe gevolgen voorkomen op een wijze die spot met elke kansberekening.
Uit de ééneiïge-tweelingsstudies wist Dr Smith verder nog een hele
reeks andere dingen over menselijke erfelijkheid, maar hij gaf er zich
wel rekenschap van, dat hij hier hoegenaamd geen zekerheid had of het
nog over de kaarten ging dan wel over meer ingewikkelde dingen die
elkander zo maar niet loslaten om allerlei nieuwe toevallige combinaties
te vormen; en hij dacht daarbij aan een hele boel dingen, die, behalve
de chromosomen, in de voortplantingscellen en vooral in de eicel zitten,
en ook een woordje kunnen meespreken. Uit deze tweelingsstudies was
dus gebleken dat erfelijkheid een grote rol speelt in allerlei kenmerken:
zo bijvoorbeeld in tuberculose, kanker, epilepsie, schizophrenie, hypomanie, intelligentiequotiënten, zwakzinnigheid, tot criminaliteit toe.
Maar tevens laat het milieu en de opvoeding in al deze gevallen zich
veel sterker gelden dan bij de pathologische en normale gen-varianten.
Voorzichtigheidshalve sprak hij dan ook steeds van een erfelijk component in al deze genoemde kenmerken. Uit de studie van genealogieën
betreffende speciale begaafdheden, of ook wel aangaande deviaties,
bleek trouwens telkens weer hetzelfde: zij zijn opgehoopt in bepaalde
families, erfelijk, en tevens sterk afhankelijk van omstandigheden. Dr
Smith waagde zich niet aan hypothesen over de manier waarop ze overgeërfd worden. Zo was het voor muzikaliteit, voor mathematische begaafdheid, doch ook voor alcoholisme, landloperij, en brandstichterij.
Erfelijkheid scheen hem dus werkelijk een grote rol te spelen, zelfs als
hij niet verder om zich heen keek dan Massachusetts, en daarbij de
negers en halfbloeden buiten beschouwing liet. Dit verwekte in hem
geen bijzondere verbazing, want hij wist dat de mens inderdaad zijn
organisme in zijn geheel overerft.
***
Ik herinner er U nogmaals aan dat Dr Smith een tamelijk kritische
geest had, en zodoende als eugeneticus geen grote voortvarendheid aan
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hij, bij
bij ernstige kans
kans op
op
verwikkelingen, voldoende anticonceptionele
anticonceptionele middelen
middelen ter bebe~
erfelijke verwikkelingen,
zijn geachte
geachte cliëntèle. Hij had nog
nog niet veel nagenage~
schikking hield voor zijn
en troostte
troostte zichzelf met het aangename
aangename gevoel
gevoel aldus
dacht, zoals ik zei, en
bij te dragen tot
tot het
het algemeen
algemeen welzijn en het
het geluk
geluk van
vanhet
hetmensdom.
mensdom.
bij
zeer ontmoedigd
ontmoedigd dat
dat hij
hij niet
niet mar
méér kon doen;
doen; hij
hij was
Hij was niet al te zeer
van mening,
mening, zoals
zoals vele
vele anderen,
anderen, dat
dat erfelijke
erfelijke ziekten
ziekten
immers niet van
Dobzhansky
zoals Professor
zijn; integendeel.
hij wist, zoals
Professor Oobzhansky
integendeel, hij
ongeneeslijk zijn;
inzoverre
zoverre onze
ergens zegt, dat
dat erfelijkheid
erfelijkheid slechts lotsbestemming
lotsbestemming isis in
medische kennis faalt. Met de
de vooruitgang
vooruitgang van
van deze
deze wetenschap,
wetenschap, wist
Dr Smith,
Smith, zou
zou zijn
zijn eugenisme in ieder geval meer
meer en meer
meer overbodig
overbodig
worden.

* * *
Enige tijd
tamelijk optimistische
optimistische overwegingen
overwegingen werd
tijd echter na deze tamelijk
toeval, waarop
Or
in zijn
zijn grondhypothese -- die van het toeval.
Dr Smith's geloof in
aan het wanwan~
al zijn
zijn huwelijksraadgevingen berustten ,.- tamelijk sterk aan
kelen gebracht. Onverwacht
kreeg hij
hij het
het werk
werk in
in handen van L. Szondi
Onverwacht kreeg
beweert dat de mens,
waarin deze psychiater
psychiater beweert
"Schicksalsanalyse"
2 ), waarin
„Schicksalsanalyse" 2),
is, dat
hij daarentegen
daarentegen
wat zijn
dat hij
zijn huwelijk
huwelijk aangaat,
aangaat, geen bananenvlieg is,
blijk geeft van
bij zijn huwen
huwe~
van wel bepaalde sympathieën en antipathieën bij
van de partners
lijkskeuze en dat deze
constitutie van
partnersterug
terug
deze op de erfelijke constitutie
te voeren
overeenstemmend erfelijk
erfelijk patrimonium
patrimonium in twee
twee famifami~
voeren zijn. Een overeenstemmend
Szondi het
zoals L. Szondi
lies zou namelijk
namelijk huwelijken tussen beide uitlokken, zoals
indrukwekkende stambomen.
stambomen. Dr
talrijke indrukwekkende
Or
illustreert
hand van
van talrijke
aan de
de hand
illustreert aan
niet
dat het niet
onmiddellijk te zien, dat
Smith
kritisch genoeg om onmiddellijk
Smith was echter kritisch
hypothese, die al
Szondi's hypothese,
en dat
dat Szondi's
gaat
over de
de goed bestudeerde genen, en
gaat over
van
doet afhangen van
fundamentele instincten doet
de
aanmerking komende fundamentele
de in aanmerking
genen,
hiermee
ver
boven
het
feitenmateriaal
uitgaat.
Hij
veronderstelde
Hij veronderstelde
genen, hiermee ver boven
deterveel meer gecompliceerde deter~
terecht
dat het waarschijnlijk
waarschijnlijk ging over veel
terecht dat
elkandeterminanten, die elkanover erfelijke
erfelijke determinanten,
minanten,
degelijk over
minanten, ofschoon
ofschoon wel degelijk
toeval uitslui~
uitsluistoten, en
en toeval
of af
af te
te stoten,
der
te trekken
trekken of
der inderdaad
inderdaad schijnen
schijnen aan te
2)
Bazel, 19-48.
1948.
Schicksalsanalgse, Bazel,
Szondi, Schicksalsanalyse,
L. Szondi,
2 ) L.
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ten. Een ogenblik zich afvragend:
afvragend: „Als
"Als het
het nu
nu ook
ook eens
eens zo
zo zou
zouzijn
zijn met
met
mijn
dan kan
kan ikikmijn
mijn huwelijksbureau
huwelijksbureau wel
wel sluiten",
sluiten",
mijn eenvoudige genen, dan
hij had, zoals
zoals ik
ik
schudde hij
hij deze bedenking
bedenking resoluut
resoluut van
van zich
zich af.
af, want hij
zei,
een afschrik
afschrik van zich
zich weer
weer aan
aan 't't denken
denken te
tezetten.
zetten. Helaas,
Helaas,
zei, er een
nog meer
meer verontrustende
verontrustende troeven
troeven in
in zijn
zijn hand.
hand. Steunend
Steunendop
op
Scondi had nog
zijn
stambomen beweerde
beweerde deze immers
immers dat
dat wanneer
wanneer de
de erfelijke
erfelijke aanaan~
zijn stambomen
leg voor
voor bepaalde
bepaalde hoge
hoge graden
gradenvan
vanfundamentele
fundamenteleinstincten
instinctenafkomafkom~
stig van één
één der
der ouders,
ouders, overdekt
overdekt wordt
wordt en
en als
als het
hetware
warelatent
latentgemaakt
gemaakt
door
normale aanleg,
afkomstig van
andere der
der ouders
ouders (zoals
(zoals
door een normale
aanleg, afkomstig
van de andere
het 't geval is
is bij
bij een
een recessief
recessief gen)
gen),, dat
dat dan
dan juist
juist de
devoorwaarde
voorwaarde verver~
wezenlijkt
om een sterke
sterke instinctspanning
instinctspanning te doen
doen ontstaan,
ontstaan, die
die
wezenlijkt wordt
wordt om
kan leiden tot supernormale
supernormale of
allerlei gebied.
gebied. Met
Met
of geniale prestaties op allerlei
anti·
andere
aanleg die
die in
in zuivere
zuivere toestand
toestand tot
totasociaal
asociaalofof antiandere woorden,
woorden, de aanleg
sociaal
leidt of
of tot
totkrankzinnigheid
krankzinnigheid in
in al
al haar
haar vormen,
vormen, zou,
zou, in
in
sociaal gedrag leidt
onzuivere
Deze thesis
thesis
onzuivere toestand,
toestand, het tegenovergestelde resultaat hebben. Deze
Dr Smith
Smith een
eentamelijk
tamelijk sterke
sterke indruk,
indruk, daar
daar hij
hij enige
enige tijd
tijd
maakte
maakte op
op Dr
de nieuwere
nieuwere biologische
biologische literatuur,
literatuur, eenzelfde
eenzelfde soort
soortverklaverkla·
tevoren,
tevoren, in de
zgn. heterosis
heterosis bij
bij planten
planten en
en
ringshypothese
ringshypothese had
had gevonden
gevonden over
over de
de zgn.
dieren,
"luxureren" van
bastaarden. Dit verschijnsel
verschijnsel treedt b.v.
b.v. op
op
dieren, het „luxureren"
van bastaarden.
in de vorm van sterke
sterke groeiprestaties
groeiprestaties bij
bij varkens,
varkens, van
van hoge
hogevruchtbaarvruchtbaarheid bij
bij de bananenvlieg,
bananenvlieg, en
en dank
dank zij
zij hetzelfde
hetzelfdeverschijnsel
verschijnsel rijpt
rijpt nu
nu de
de
maïs
in meer
meer noordelijke
noordelijke landen.
gevallen van
van
maïs zelfs in
landen. Sommige van deze gevallen
heterosis
veroorzaakt door één of
ofmeerdere
meerdere recessieve
recessieve genen,
genen,
heterosis worden veroorzaakt
die in zuivere
zuivere toestand
toestand een
een geheel
geheeltegenovergesteld
tegenovergesteldresultaat
resultaathebben.
hebben.
In andere gevallen komt heterosis tot stand door
door een
een wisselwerking
wisselwerkingvan
van
meer
erfelijke determinanten.
determinanten. Dit alles
alles wees
weesonrustbarend
onrustbarend in
in
meer complexe erfelijke
dezelfde richting
richting als Szondi's
Szondi's gegevens,
gegevens. en
en dit
ditmaakte
maakte dat
dat Dr
DrSmith's
Smith's
Zoherinnerde
herinnerde hij
hij zich
zich nu
nu ook
ook
verstand
het werk
werk ging.
ging. Zo
verstand voor
voor goed aan het
dat in
in
gelezen
hebben in
in recente
recente werken
werken van
van algemene
algemene genetica,
genetica, dat
gelezen te hebben
gewone
populaties van
allerlei dieren
dieren en diertjes,
diertjes, b.v.
b.v. van
van de
de
gewone wilde populaties
van allerlei
aan~
bananenvlieg, tamelijk
tamelijk grote
grote aantallen
worden aanaantallen recessieve
recessieve genen worden
getroffen,
gecombineerd in hun
hun dragers
dragers met
metnormale
normalechromosomen,
chromosomen,
getroffen, gecombineerd
doch die, in zuivere toestand, niet
niet alleen
alleen gewoon
gewoonpathologisch
pathologischzijn,
zijn,maar
maar
En niettegenstaande
niettegenstaande dit feit
feit in
in iedere
iedere
hun
dragers in
kiem doden.
doden. En
hun dragers
in de kiem
generatie
verliezen leidt,
leidt, en
en deze
deze dodelijke
dodelijke genen
genen door
door
generatie tot
tot gevoelige verliezen
en telkens
telkensweer
weerautomatisch
automatischuit
uit
afsterven vóór de
de voortplanting
voortplanting telkens
telkens en
die populaties verwijderd
verwijderd worden,
worden, evenals
evenalsjuveniele
juvenieleamaurotische
amaurotischeidiotie
idiotie
bij
zij er nochtans steeds
steeds in
in voorkomen,
voorkomen, niet
nietalleen
alleendoor
door
bij de mens, blijven zij
nieuwe
mutaties, maar
maar juist
juist omdat ze
ze aan
aan de
deonzuivere
o.nzuiveredragers
dragerseen
een
nieuwe mutaties,
maakt dat deze
deze zich sterker
sterker
physiologische voorsprong
voorsprong meedelen.
physiologische
meedelen, die
die maakt
vermenigvuldigen
erfelijk~normale vliegen.
Smith's verbeelverbeel~
vermenigvuldigen dan
dan erfelijk-normale
vliegen. Dr Smith's
dingskracht was nu
nu voldoende
voldoende wakker
wakker om
om zich
zich terstond
terstond te
te realiseren,
realiseren,
hoezeer de activiteit
activiteit van
van een
een eugenetisch
eugenetischdierenbeschermer,
dierenbeschermer, die
diezich
zichinin
om alle
alle diersoorten
diersoorten van
van pathologische
pathologische genen
genen te
te
het
zou halen
halen om
het hoofd zou
willen bevrijden,
bevrijden, in
tot catastrofale
catastrofale gevolgen
gevolgen zou
zou kunnen
kunnen
in deze wereld tot
Szondi, wiens
wiens genealogieën
genealogieën toch
toch niet
niet uit
uit de
de lucht
lucht gegregegreleiden.
leiden. En als Szondi,
pen
gelijk zou
kans was
wás er
er —,
-, wat
wat
pen waren,
waren, nu
nu eens
eens gelijk
zou hebben
hebben -— en
en die kans
dan te denken over
over zijn
zijn talrijke
talrijke collega's in
in zovele
zovele Staten
Statenvan
vanzijn
zijnland
land,,
die,
meer philanthroop
philanthroop dan hijzelf,
hijzelf, duinende
duizende verplichte
verplichte en
envrijwilvrij wildie, veel meer
.
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lige sterilisaties uitvoeren op dragers van juist diezelfde complexe erfelijke syndromen, criminaliteit, alcoholisme, schizophrenie enz., waarover
het juist gaat in Szondi's boek?

*

**

Ofschoon Dr Smith de moed miste om verder door te denken over de
mogelijke gevolgen van zijn praktijk in het huwelijksconsultatiebureau,
zag hij nog in een laatste ogenblik van luciditeit, dat het goed was
geweest dat er in vroegere eeuwen geen horde eugenisten op Europa
losgelaten was om jacht te maken op steriliseerbare individuen. Zij
zouden zich misschien vergrepen hebben aan de alcoholist en syphiliticus, de vader van Ludwig van Beethoven, en aldus de hele wereld
gezuiverd hebben van de Negende Symphonie. Ook bedacht hij dat de
physica misschien nog zou zitten te wachten op het energieconcept,
indien ze de voorouders van de geniale hypomaniak Robert Mayer, die
voortdurend in het krankzinnigengesticht zat, onder het mes zouden
gehad hebben. Misschien waren ze ook wel op het spoor gekomen van
de epileptische aanleg in Dostoiefsky's voorgeslacht, en zouden de
Idioot, de Gebroeders Karamazov en Starets Zosima nooit geboren
zijn. Gelukkig voor Dr Smith wist hij op dat ogenblik verder niet veel
van Europese cultuur, anders zou hij beseft hebben, dat inderdaad de
gevolgen niet te overzien waren geweest, als er analogieën bestonden
tussen de erfelijke mechanismen van dieren en die van de mens. En
nochtans was zijn eugenetische activiteit tot nog toe gebaseerd geweest
op de overtuiging van het bestaan van een dergelijke analogie.
Dan maar geen genieën, besliste tenslotte Dr Smith. Trouwens men
kan van geen enkel van deze onevenwichtige mensen zeggen dat ze
gelukkig waren. En tenslotte was hij, Smith, er toch om samen met
McCarthy op de bres te staan tegen alles wat het geluk van zijn medeburgers zou kunnen storen. Hij wenste een gezond, kloek en evenwichtig Amerikaans volk, en niemand kon ontkennen dat reeds flinke stappen in die richting gedaan waren. Dank zij dit alles trouwens had datzelfde volk de Westerse beschaving van de ondergang gered, en Europa
aan de gruwelen van het nazisme en van het racisme onttrokken. Dit
racisme was de oorzaak geweest van het uitroeien van millioenen joden,
een wandaad die radicaal indruist tegen de Plechtige Verklaring van
de Rechten van de Mens en die nu genocide heet. Op dat punt gekomen, brak hij steeds liever zijn gedachtengang af. Sinds lang had hij een
vaag gevoel dat er tussen eugenisme en racisme een verband bestaat:
beide gaan ze uit van de idee van een minderwaardige variant, hetzij
als individu, hetzij als groep. Maar dit vaag gevoel bleef half onbewust,
en daarom liet hij nooit na in al zijn publicaties heftig te keer te gaan
tegen het racisme, en hij drukte er steeds met alle kracht op dat racisme
en eugenisme niets met elkaar te maken hebben, aangezien een operatiemes of een anticonceptioneel middel doodeenvoudig niet te vergelijken
zijn met een gaskamer. Zoals u ziet, behielden Dr Smith's philanthropische gevoelens steeds de bovenhand en had hij een sterke afkeer voor
alle bloedvergieten. Hij was trouwens een rechtgeaard democraat en
tolerantie was zijn voornaamste deugd. Vrijheid, had hij geschreven, is

UIT DE MEMOIRES VAN EEN EETGENETICUS

133

de uitwendige mogelijkheid en het recht voor iedere erfelijke variant om
tot volle ontplooiing te komen. Hieronder was stilzwijgend verstaan: „in
de veronderstelling dat ik hun in mijn cabinet de kans geef om te beginnen te leven", doch dit had hij volgens de meest stijlvolle Freudiaanse verdringingsmechanismen in het onderbewustzijn bedolven, en
het derhalve, op een volkomen eerlijke wijze, er nooit bij geschreven.
Dank zij het Danaïdenvat van het onderbewustzijn sliep Dr Smith
steeds de slaap der rechtvaardigen. Af en toe echter borrelden de verdrongen complexen op in de vorm van storende dromen. Zo vroeg hij
op zekere nacht aan de dominee, naar wie hij in zijn kinderjaren had
geluisterd, of hij niet het onkruid zou gaan wieden dat de vijand op de
akker gezaaid had. Maar de dominee schudde zijn hoofd en terwijl hij
dit deed veranderden zijn trekken in die van Beethoven, en hij zei:
„Neen, want ge zoudt de tarwe mee uittrekken".
Deze droom liet Dr Smith verder geen rust meer, en sedertdien
slaagde hij er niet meer in zijn denkmechanismen tot stilstand te brengen. De twijfel aan zijn negatief eugenisme rijpte, totdat hij op zekere
dag onder de druk van een dominerend gevoel van je-kunt-nooit-weten,
tot het voorzichtige besluit kwam van een politiek van niet-inmenging
in negatief-eugenetische zin. Aangezien zijn broodwinning er van
afhing, klampte hij zich echter, zeer menselijkerwijze, onmiddellijk vast
aan het positieve eugenisme, dat tot nu toe meer aan zijn aandacht was
ontsnapt. Hij zou dus in 't vervolg niet meer de vermenigvuldiging van
erfelijke individuen trachten tegen te gaan, doch wel de vermenigvuldiging van meerwaardige individuen met alle middelen bevorderen: m.a.
w. positieve selectie uitoefenen voor meerwaardige erfelijke determinanten in de menselijke soort, om aldus te komen tot een supermens in
een supermaatschappij.
Als degelijk wetenschapsmens stelde Dr Smith zich onmiddellijk de
vraag: „wat is de definitie van super-mens, wat is het verschil tussen
een super-mens en een doodgewoon-mens, en hoe kan ik dit verschil
meten, in getallen uitdrukken, want zonder dit laatste is er geen wetenschappelijke activiteit mogelijk". Daarbij schoot het hem te binnen, dat
hij zich nooit eerder had afgevraagd hoe het voorzetsel „eu " van
-

„eugeneticus", dat op zijn visitekaartje stond, en dat in dit woord
dezelfde zin heeft als „super" in super-mens, quantitatief bepaald kon
worden.
Alvorens tot enige activiteit over te kunnen gaan, moest hij klaarblijkelijk eerst weten, voor welke meetbare „positieve" kenmerken hij zou
moeten gaan selecteren. En natuurlijk, om de wetenschappelijke objectiviteit te waarborgen, moesten die zgn. positieve kenmerken niet enkel
positief zijn in de ogen van Babbitt en Hemingway, maar ook in die van
Eleonore Roosevelt en van Rita Hayworth. Daar zijn horizon niet verder ging, — Dr Smith had nl. niet in het leger gediend en was nooit
verder dan Washington geweest ^--, beperkte hij de uitvoering van zijn
Gallup-plan binnen de grenzen van de U.S. Daarbuiten hield trouwens
iedereen, vanzelf, ongeveer dezelfde ideeën van menselijke superioriteit er op na. In één woord, Dr Smith's idee van een supermens had
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zich op
op de
demeest
meestnatuurlijke
natuurlijke wijze
wijze tot
totdat
datvan
vandede
Super~Amerikaan
zich
Super-Amerikaan
gekristalliseerd.
gekristalliseerd.
Or Smith
Smith zou
zou trouwens
trouwenszijn
zijnplan
planop
opeen
eenbescheiden
bescheid~nmanier
manierbeginnen
beginnen
Dr
Het was
wasduidelijk
duidelijk dat
dat hij
hij eerst
eersten
envooral
vooraldie
diemensen
mensen
uit te
te werken.
werken. Het
uit
moest gaan
gaan interviewen,
interviewen, die
die reeds
reeds lange
langejaren
jarenover
overhetzelfde
hetzelfdeprobleem
probleem
moest
hadden nagedacht,
nagedacht, en
en er
er bijgevolg
bijgevolg iets
iets van
van meenden
meenden te
teweten.
weten.Hiervoor
Hiervoor
hadden
de eerste
eerste plaats
plaatsde
deevolutionnisten
evolutionnistenininaanmerking,
aanmerking, en,
en,daar
daar
kwamen op
op de
kwamen
we in
in Amerika
Amerika zijn,
zijn, betekende
betekende dit
dit voor
voor 99%
99% een
eenspeciale
specialesoort
soortvan
van
we
neo~darwinisten namelijk.
namelijk. Dr
Or Smith
Smith wist
wistdat
datdeze
deze
evolutionnisten, de neo-darwinisten
evolutionnisten,
hadden gemaakt
gemaakt van
vanhet
het positiefpositief~
zich in
in de
delaatste
laatstejaren
jarenmeester
meesterhadden
zich
eugenetisch terrein,
terrein, en
en dit
dit noemden:
noemden: „bewust-gerichte
"bewust~gerichte evolutie
evolutie van
van de
de
eugenetisch
menselijke soort".
soort".
menselijke
Aan al
al deze
deze mensen
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stelde Dr
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betekent
.. eu~" van
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"Uit de
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vanhet
het
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dat het
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"eu~" van
van eugenisme
eugenisme in
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op aarde
aarde hebben
hebben wij
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opgemaakt dat
leven op
stand gebracht
gebracht wordt
wordt door
door Natuurlijke
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die
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alle diersoorten
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en
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super~mens is
is bijgebijge~
aldus maakt
de super-aangepaste
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dingen zonder het minste belang: de menselijke evolutie op lichamelijk
gebied is teneinde, doch zij gaat voort op geestelijk terrein, volgens
dezelfde wetten als de lichamelijke, d.w.z. door natuurlijke selectie
werkend op het ruwe mutatiemateriaal en meer en meer aan de menselijke samenleving aangepaste erfelijke typen voortbrengend. En gij,
Mr. Smith, komt beslist als eugeneticus de natuurlijke selectie een
handje helpen. moet klaarblijkelijk selecteren voor hogere intelligentie, want daarmee alleen kunnen we 't hoogste goed, nl. „knowledge",
kennis, bekomen". Misschien plotseling bedenkend dat deze intelligentie en kennis aan de eerste de beste misdadiger zou kunnen te beurt
vallen, voegde Prof. Simpson er onmiddellijk veiligheidshalve aan toe:
„Ik raad U tevens aan om te selecteren voor een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. De super-mens is de super-intelligente én super-verantwoordelijke mens".
Geen van beiden besefte op dit ogenblik dat, met een even rechtschapene als onbewuste grootmoedigheid, Professor Simpson zijn eigen
onbetwistbare kwaliteiten aan heel het mensdom wilde doen toekomen.
Dr Smith was een beetje ontmoedigd. Hij wist voorzeker dat intelligentie, of liever bepaalde kwaliteiten die bij middel van intelligentie-quotiënten gemeten worden, erfelijk zijn: doch van het bestaan van genen,
en van mutaties voor hogere intelligentie was hij lang niet zeker. Van
een erfelijkheid voor verantwoordelijkheidszin, kon hij in zijn stambomen geen spoor ontdekken. Hiervoor zou hij trouwens moeten beginnen met het samenstellen van een test voor het meten van de verantwoordelijkheidszin, wat zelfs hem, in zijn kwaliteit van Amerikaan,
bepaald moeilijk leek. Doch aangezien het intelligentiequotiënt dus
erfelijk bleek te zijn, zou hij dit punt al maar vast op zijn positiefeugenetisch programma schrijven, en een sociale wetgeving bedenken,
die de uitblinkers op de scholen in hunne reproductie-capaciteit zou
bevoordelen. U heeft bemerkt dat Dr Smith een aardig eindje op weg
was om super-Simpsons te scheppen, tenminste, als hij een beetje geluk
had, en er enige erfelijke correlatie zou bestaan tussen intelligentiequotiënten en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo niet dan zou het natuurlijk op een even grote vermeerdering van het aantal superintelligente
criminelen kunnen uitlopen, en zou dientengevolge de andere helft
worden opgeslorpt in een super-intelligente politiemacht en staatsveiligheidsdienst.
***
Alvorens zijn positief-eugenetische plannen verder te concretiseren,
vond Dr Smith het veilig nog even de grote neo-darwinistische theoreticus Professor Th. Dobzhansky te gaan raadplegen. Deze bewees
hem 4 ) dat in het mensdom klaarblijkelijk geselecteerd moest worden
voor gencomplexen die leiden tot gemakkelijkere opvoedbaarheid, tot
het meer openstaan voor het opnemen van kennis, tot een grotere plooibaarheid ten opzichte van de vereisten van de maatschappij en de wis4 ) Th. Dobzhansky en M. F. Montague. Natural Selection and the Mental capacities of Mankind. In: Science, 105, 587; 1947.
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selvalligheden des levens, in één woord, „dat de super-mens niet de
super-aangepaste is, maar wel de super-aanpasbare. Er is geen kwestie
van de azen te zoeken, peroreerde Prof. Dobzhansky, doch wel de
jokers van het spel, de kaarten die van waarde kunnen veranderen,
naar gelang de vereisten van het spel". In de mening dat hij het helemaal beet had vervolledigde Smith de formule in zijn notitieboekje als
volgt: eugenisme evolutie -- adaptatie adaptibiliteit. Doch toen
hij het zo zag staan, begon het voor zijn ogen te schemeren, want voor
zover hij iets van biologie en van etymologie kende, betekenden beide
laatste termen van de vergelijking juist het tegenovergestelde. Hij
kende wel genen, zoals we reeds weten, die het vereiste milieu beperken, en hun dragers specialiseren, doch geen enkel dat levensmogelij k
heden vergroot. Hij kende alleen maar mutaties, die de handelbaarheid
van de kaarten verminderden, maar hij kende geen jokers.
Toch leek hem iets in Prof. Dobzhansky's bewering de waarheid veel
meer te benaderen dan Prof. Simpson's simplistisch schema. Positief
eugenisme kon en mocht niet uitlopen op een grotere specialisatie, al zij
het in de richting van een hogere intelligentie, en één deel van de vergelijking, evolutie adaptabiliteit leek hem dus eerder juist. Doch wat
betekenden tenslotte Dobzhansky's termen eigenlijk anders dan „langere jeugd"? Maar hoe een geheel organisme te verjongen, door er
enkel sommige delen, nl. de genen, van te veranderen? Onwillekeurig
dacht Dr Smith daarbij aan Voronoff's experimenten, die de oudjes
weer jong wou maken met het inplanten van apentestikels, doch waarvan het enige resultaat was geweest een castratie op grote schaal in de
apenwereld. Hij kon niet verhinderen even te glimlachen bij het ontdekken van een zweem van analogie tussen de twee werkmethodes, die er
beide op neerkwamen om te trachten, door middel van het veranderen
van een deel van 'n organisme, genen of testikels, het geheel om te
vormen.
Maar Dr Smith's glimlach verstarde weldra toen hij terugdacht aan
het positief-eugenetisch plan dat hij opgevat had na het onderhoud met
Prof. Simpson, om alle achterblijvers op school zoveel mogelijk van de
voortplanting terug te houden. Want op hetzelfde ogenblik realiseerde
hij zich, dat in de veronderstelling dat Professor Dobzhansky gelijk
had, het eventueel nodig zou zijn, — en dit afgezien van de vraag of
er al dan niet „jeugd-genen" bestaan --- om radicaal de positief-eugenetische boeg om te werpen, en de hoge I.-Q.'s (intelligentie-quotiënt)
op school in zijn kielzog te laten verdwijnen. Want indien deze hoge
I.-Q.-klasse de snel-ontwikkelende, de haantjes-de-voorsten, en dus de
relatief snelst verouderende varianten omvatte, maar die der lage I.-Q.'s
daarentegen de langzaam rijpende, en daardoor de meest belovende,
doch door de hoge I.-Q.'s voor altijd geïnhibeerde, dan moesten de lage
I.-Q.'s klaarblijkelijk begunstigd worden.
Na deze constatatie overviel Dr Smith voor het eerst het pijnlijke en
ontnuchterende gevoel van machteloosheid, gepaard met schroom voor
de complexiteit van het menselijk leven. Doch hij was een moedig man:
hij nam een whisky-soda en de trein naar Princeton waar alle leiders
der neo-darwinistische school waren samengekomen, om de stand van
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kennis o.a. over de actuele menselijke evolutie, en dus over Dr Smith's
vak, te bespreken. Hij beluisterde er eerbiedig de welbekende Londense
Professor J. B. S. Haldane, een uiterst intelligent en universeel onderlegd geneticus. Op een gegeven ogenblik verklaarde deze 5 ) : „I guess
that if I were made eugenic world dictator, I should have one chance in
a hundred of choosing the right path. Dr Muller 6 ) is ten times as good
a geneticist as I, so he might have one chance in ten, but not, I think,
much more". Aangezien Dr Smith eveneens een zeer bescheiden man
was, volstond deze uitspraak om hem te overtuigen dat de quotering
van zijn eugenetisch cabinet hoogstens I 0/ 00 kon bedragen. En met een
tot het duizendste geslonken dosis van philantropische illusies, toog Dr
Smith nog die avond terug naar Boston. 's Anderendaags sloot hij eerlijkheidshalve, wegens onvoldoende waarborgen, zijn eugenetisch cabinet, en verbrandde hij weemoedig het manuscript van zijn laatste artikel,
met een laatste mistroostige blik op het portret van Fr. Galton, de vader
van het eugenisme, dat boven zijn werktafel hing.
***

Ik weet niet wat Dr Smith daarna overkomen is, of hij nog verder
gemediteerd heeft over de complexiteit van het menselijk leven, of hij
nog ooit de bekoring heeft ondervonden er nog één vinger naar uit te
steken, en of hij nu weg weet met zijn philanthropische bekommernissen. Misschien heeft hij zich weer aan de bestudering gezet van het
heterosis-probleem, en Szondi's gegevens, die hij ondertussen weer
volkomen vergeten was, omdat zij te gecompliceerd waren. Misschien
heeft hij er tenslotte uit begrepen, dat de heterosis-gevallen de enige
zekere aanwijzing geven van een „superieure" aanleg ten opzichte van
de gekruiste ouderparen. Ook dat deze superieure aanleg nooit de
eigenschap is van een bepaald deel van bepaalde chromosomen; echter
wel van het samenvloeien in één wezen van allerlei erfelijke determinanten, die, tengevolge van de geslachtelijke voortplanting, weer onverbiddelijk uiteenvallen, en die op hun beurt weer nodig zijn om eventueel
andere „superieure" complexen op te bouwen, maar die daarnaast ook,
onvermijdelijk „inferieure" combinaties leveren.
Misschien heeft hij op zekere dag zichzelf erkend als iemand die het
geluk onder een hoedje wou vangen, om het voorgoed te binden aan
een stukje chromosoom, opdat het zou overgeërfd worden samen met
blauwe ogen. Misschien heeft hij zelfs een vermoeden gekregen dat de
neo-darwinistische adaptatietheorie enkel een projectie zou kunnen zijn
van een gelukzoekers-psychologie in de biologische wereld. Doch als
hij daarbij het leven gelezen heeft van enige grote mannen, dan heeft
5) „Mij dunkt dat, indien ik eugenetisch werelddictator benoemd zou worden, ik
één kans op honderd zou hebben om de rechte weg te kiezen. Dr Muller is een tienmaal betere geneticus dan ik; en dus, zou hij mogelijk één kans hebben op tien, maar
niet veel meer, denk ik".
Genetics, Paleontology and Evolution. Ed. by Jepsen,
Simpson en Mayr. Princeton University Press, 1949.
6) Prof. Dr J. H. Muller (Bloomington, U.S.A.), Nobelprijs voor Genetica, die een
wijds plan voor eliminatie van pathologische genen, door middel van artificiele
bevruchting, had voorgesteld.
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ïhij misschien de eeuwige tweespalt ontdekt tussen adaptief en creatief
leven bij Van Gogh, tussen „le mieux-être" et „le plus-être" (Van
del) ) bij Mozart, tussen geluk en heil bij Franciscus van Assisië, tus - 7
sen dood en leven bij Pater Damiaan.
Misschien heeft hij daarna gereisd, vele landen bezocht, onze kathedralen gezien en vlak daarnaast de krankzinnigengestichten, en is er
een vaag idee in hem binnengedrongen, dat de laatste de droesem zouden kunnen zijn van de eerste. Wellicht heeft hij de Napolitanen met
een lege maag aria's horen zingen uit Rigoletto, of dromende Bedouienen onbeweeglijk zien zitten staren naar de woestijn, uren aan één stuk,
en heeft hij mistroostig gerealiseerd, welke indruk zijn super-Amerikaan
daar gemaakt zou hebben. En op zijn pelgrimstocht door onze slagvel
den, en over de ruïnes die er zich sinds eeuwen opstapelden, is Dr
Smith misschien tot het besef gekomen, dat ook dit een droesem is van
de rijke erfelijke verscheidenheid van de volkeren, van al de kaarten die
er in het spel zijn gebleven, zodat er gespeeld kan worden, maar ook
gevochten.
Als hij dit alles zal gezien hebben en zelf beleefd, zal hij misschien
Saint-Exupéry verstaan, waar deze zegt: „Le cèdre se nourrit de la
boue du sol, mais la change en épais feuillage qui se nourrit, lui, de
soleil .... Le cèdre, c'est la perfection de la boue. C'est la boue devenue
vertu".
En de echo van Professor Simpson's woorden: „Mankind has risen,
not fallen", zal zwakker en zwakker in hem worden.
-

7

) Vandel: L'Homme et l'Evolution. Paris.
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Determinisme of indeterminisme
in de natuur
Is er een kentering in de opvattingen der physici op komst?
door PROF. DR P. H. VAN LAER

P het elfde internationale congres voor wijsbegeerte, gehouden te Brussel
van 20 tot 26 Augustus 1953, is er in de sectie „Philosophie et méthodologie des sciences de la nature" een voordracht gehouden door André Metz 1 )
met als titel: „L'évolution récente de la mécanique quantique et la philosophic
des sciences". In deze voordracht zette de inleider uiteen dat er tekenen zijn, die
er op wijzen dat bij sommige physici er zich een verandering aan het voltrekken
is in de opvatting betreffende het z.g. „indeterminisme van de natuur". Er is
over dit probleem zoveel geschreven, ook in populair wetenschappelijke verhandelingen, dat hier wel kan worden volstaan met een korte uiteenzetting van de
status quaestionis.
Tot het begin van deze eeuw had men terecht algemeen gehouden (meestal
onbewust, want men maakte er zich geen probleem van), dat in de stoffelijke
natuur alles gedetermineerd verloopt, d.w.z. dat men daar te doen heeft met
oorzaken die natuurnoodzakelijk op een bepaalde wijze werken, wat tijdstip,
aard en intensiteit van activiteit betreft. In deze eeuw werden er echter merkwaardige ontdekkingen gedaan, welke voor velen aanleiding waren om de klassieke natuurbeschouwingen op dit punt te herzien en luide te verkondigen dat
men een fundamenteel indeterminisme in de elementaire natuurverschijnselen
had gevonden. Hiermee werd dan bedoeld dat bepaalde verschijnselen op atomair
niveau, b.v. verschijnselen van radioactiviteit en straling, in hun optreden niet
volkomen bepaald zouden zijn door hun eigen natuur en de invloed der omgeving, maar dat er hier een zekere „spontaneïteit" zou zijn, wat betreft het
tijdstip, en een zekere fundamentele vrijheid om van een aantal mogelijkheden
er een te verwerkelijken. Het is voor de physicus dan hoogstens mogelijk voor
ieder van die mogelijkheden een bepaald kansgetal vast te stellen. Sommigen zijn
zelfs zover gegaan dat ze voor dergelijke gevallen gingen spreken van een „vrije
keuze", wat dan een analogon zou zijn van de menselijke vrije wil.
In dit opzicht zijn vooral van invloed geweest publicaties van Heisenberg en
anderen betreffende de z.g. „onzekerheidsrelaties". Het blijkt nl. om physische
redenen principieel onmogelijk te zijn tegelijk die grootheden precies te meten
welke vereist zijn om een bepaalde begintoestand nauwkeurig te kennen (b.v.
plaats en snelheid van een deeltje op hetzelfde ogenblik) . Naarmate men de ene
van twee gecorreleerde grootheden nauwkeuriger tracht te bepalen, is de on1)

Actes du congrès, vol. VI, 156-158.
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nauwkeurigheid aangaande de andere grootheid groter. Er blijft dus altijd een
fundamentele onzekerheid, en dientengevolge is het ook principieel onmogelijk
het toekomstig verloop van de verschijnselen nauwkeurig te voorspellen, waardoor het criterium, dat ter controle zou kunnen dienst doen, wegvalt. Daar
Heisenberg en velen van zijn tijdgenoten en volgelingen nogal positivistisch
waren georiënteerd en voor hen dus de zintuigelijke verifieerbaarheid als enig
criterium voor de waarheid van een stelling gold, hebben zij, op grond van de
onmogelijkheid om de bepaaldheid van een toestand door waarneming vast te
stellen, verklaard dat zulk een toestand fundamenteel onbepaald is. Eerst door
een ingreep van buiten af (een experiment) wordt een van de vele verborgen
mogelijkheden werkelijk. Hier hebben we dan het beruchte z.g. „indeterminisme" van de natuur. Tegen een voor de hand liggende opwerping dat de betrokken toestand toch wel in zichzelf bepaald kan zijn, maar dat de bepalende parameters alleen voor ons verborgen blijven, beriep men zich dan vaak op von
Neumann die aangetoond had dat de vorm van de wetten van de golfmechanica
niet verenigbaar is met het bestaan van zulke „verborgen parameters". „On en
avait tiré cette conclusion que l'indéterminisme quantique ne pouvait pas admettre de détrminisme sous-j acent" 2 ) . Soms ging men nog verder in zijn conclusies en verwierp ook nog de geldigheid van het causaliteitsbeginsel. Voor
ieder die realist is in zijn natuurbeschouwing en enig inzicht heeft in de problemen van causaliteit en determinisme, is het duidelijk dat de zo juist genoemde
conclusies te ver gaan en op generlei wijze gefundeerd kunnen zijn in de resultaten van physische waarnemingen. Straks zal dit punt nog even aan de orde
komen.
Om zijn uiteenzetting te adstrueren wees Metz op een recente en geruchtmakende voordracht van Louis de Broglie, gehouden op 31 October 1952 en
getiteld: „La physique quantique restera-t-elle indéterministe ?". De tekst van
deze voordracht is in enigszins gewijzigde en uitgewerkte vorm, en gevolgd door
diverse bijlagen, gepubliceerd in een brochure met dezelfde titel 3). De voordracht van Metz en een gesprek met de physicus en philosoof Jean-Louis Destouches was voor schrijver dezes aanleiding deze publicatie van de Broglie te
bestuderen. Wegens de belangrijkheid van het onderwerp wordt hierbij de korte
inhoud van deze brochure, gevolgd door enkele beschouwingen, aan de lezers
van dit tijdschrift aangeboden.
Na een korte inleiding en een uitvoeriger „Exposé général", waarin de
Broglie zijn vroeger en tegenwoordig standpunt uiteenzet, volgen een aantal
bijlagen in twee groepen. De eerste groep (b. 23-63) bevat de „Documents
anciens (1924-1927)", een vijftal artikelen (A1-A5) van de schrijver in de aangegeven tijdsperiode, terwijl de tweede groep (b. 65-88) de „Documents récents
(1951-1952)" bevat, waarvan er vijf (B1-B3, B5 en B7) van de Broglie zijn en
twee (B4 en Bs) van Jean-Pierre Vigier. De brochure eindigt ten slotte met een
„Contribution de M. Jean-Pierre Vigier" (b. 89-111) . De oude en nieuwe
„documents" hebben in het algemeen een zeer technisch-mathematisch karakter
en zijn alleen voor ingewijden te volgen en ook alleen voor hen van belang.
Tussen de twee tijdsperiodes van beide groepen geschriften ligt een kwarteeuw,
en wel een kwarteeuw waarin de physica met reuzensprongen is vooruitgegaan
2) A. Metz; 1.c. b. 156.
3) Louis de Broglie: La physique quantique
Gauthiers-Villars. 1953.
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nemen en ze, gedeeltelijk in samenwerking met Vigier, te herzien en uit te
werken, zodat ze nu op uitgestrekte gebieden tot hetzelfde resultaat leiden als de
„probabilistische" theorieën, maar daarenboven op sommige gebieden waarschijnlijk beter dan deze in staat zijn een bevredigend beeld van de werkelijkheid te geven. „La question qui se pose est finalement de savoir, Einstein l'a
souvent souligné, si l'interprétation actuelle qui utilise uniquement Tonde tp
à caractère statistique est une description „complète" de la réalité, auquel cas il
faut admettre l'indéterminisme et l'impossibilité de représenter les réalités de
l'échelle atomique d'une f awonprécise dans le cadre de l'espace et du temps, ou
si, au contraire, cette interprétation est „incomplète" et cache derrière elle,
comme les anciennes théories statistiques de la Physique classique, une réalité
parfaitement déterminée et descriptible dans le cadre de l'espace et du temps
par des variables qui nous seraient cachées, c'est-à-dire qui échapperaient a nos
déterminations expérimentales" (b. 21) .
Het is hier niet de plaats om deze uiteenlopende theorieën naar hun physische
verdiensten te vergelijken en te beoordelen. Wat echter van meer belang is en
deze beknopte behandeling in dit tijdschrift rechtvaardigt, is de epistemologische
achtergrond welke men achter deze worsteling van ideeën ontdekt. Het is de
onuitroeibare drang naar een realistische natuurbeschouwing, welke wel tijdelijk,
vooral in tijden waarin positivistisch georiënteerde strevingen overheersen, kan
gehinderd worden zich te uiten, maar welke nooit geheel verdwijnt en in
onbewaakte ogenblikken zich steeds weer baanbreekt. „Or le physicien reste
instinctivement, comme Meyerson l'a naguère fortement souligné, un „réaliste"
et il a pour cela quelques bonnes raisons: les interprétations subjectivistes lui
causeront toujours une impression de malaise et je crois que finalement il serait
heureux de s'en affranchir" (b. 20).
Ook lijkt het schrijver dezes van belang, in het verband met het voorgaande, er
weer eens op te wijzen, dat de resultaten van een zuiver physisch onderzoek en
van zuiver physische theorieën nooit uitsluitsel kunnen geven over de waarde
van zuiver wijsgerige stellingen, als b.v. die betreffende causaliteit en determinisme, welke niet beperkt zijn tot de zintuigelijk-waarneembare natuur, en
waaromtrent de zekerheid verkregen wordt door verstandelijk inzicht. Physische
theorieën kunnen komen en gaan, maar de wijsgerige leer van causaliteit en
determinisme kan er niet door aangetast worden, omdat zij op een geheel ander
plan ligt. Als physische theorieën schijnbaar een wijsgerige betekenis hebben of
schijnen te leiden tot wijsgerige consequenties, dan is dit alleen omdat zij in hun
grondslagen wijsgerige elementen bevatten of geprojecteerd worden tegen een
wijsgerige achtergrond. Hiervan is ook de Broglie overtuigd blijkens het volgend
citaat: „L'histoire des sciences montre que les progrès de la Science ont été
constamment entravés par l'influence tyrannique de certaines conceptions que
l'on avait fini par considérer comme des dogmes. Pour cette raison, il convient
de soumettre périodiquement à un examen approfondi les principes qu'on a fini
par admettre sans plus les discuter" (b. 22) . Inderdaad kan men in de moderne
historie der natuurwetenschappen diverse voorbeelden aanwijzen van ingeslopen
wijsgerige a priori's, welke zelf weer aanleiding hebben gegeven tot het trekken
van z.g. wijsgerige conclusies uit physische resultaten; ten onrechte. Wel is het
natuurlijk in een enkel geval mogelijk dat ervaringsgegevens aantonen dat een
bepaalde wijsgerige theorie niet houdbaar is (b.v. de theorie van het mechanicisme), maar dan is ze ook nooit als algemene verklaringstheorie voor de
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realiteit juist geweest, en zulk een geval is dan ook geen argument voor de soms
verkondigde opvatting dat wijsgerige theorieën even wisselvallig zijn als physische theorieën. Zulk een opvatting zou een miskenning zijn van de geheel eigen
aard en het absolute karakter der wijsbegeerte. De physische middelen en
onderzoekingsmethodes zijn volkomen inadaequaat om in zuiver wijsgerige
kwesties licht te verschaffen. Dit wordt ook meer en meer door physici ingezien,
zoals uit recente publicaties blijkt. Men denke b.v. aan een passage uit een
recent boek van Schródinger 4), waar hij naar aanleiding van een analoog geval
het volgende zegt: „I cannot believe that the deep philosophical enquiry into
the relation between subject and object and into the true meaning of the
distinction between them depends on the quantitative results of physical and
chemical measurements with weighing scales, spectroscopes, microscopes, telescopes, with Geiger-Muller-counters, Wilson-chambers, photographic plates,
arrangements for measuring the radioactive decay, and whatnot. It is not very
easy to say why I do not believe it. I feel a certain incongruity between the
applied means and the problem to be solved".
De onderhavige brochure van de Broglie is dus verheugend, omdat zij aantoont dat ook bij de mens, die physicus is, ofschoon meestal onbewust en verborgen, juiste inzichten aanwezig zijn betreffende bepaalde fundamentele
aspecten der stoffelijke realiteit, inzichten welke blijkbaar zeer gemakkelijk en
als het ware vanzelf tot stand komen en onveranderlijk zijn. Alleen is het
jammer dat de schrijver op het punt van het determinisme nog enige mogelijkheid tot twijfel laat, voor het geval nl. de nieuwe uitwerking van zijn theorie
niet bestand zou blijken te zijn tegen de critiek. Hijzelf is dus blijkbaar nog
steeds niet geheel overtuigd van het absolute karakter van de wijsgerige uitspraken. Waarschijnlijk komt dit, omdat hij, blijkens diverse passages, geen volkomen juist inzicht heeft in het eigenlijke probleem van het determinisme. Terwijl
de uitspraak dat er determinisme is in de natuur, zoals we boven gezien hebben ,
niets anders zegt, dan dat men in de stoffelijke natuur te doen heeft met natuurnoodzakelijk-werkende oorzaken, van welke aard deze overigens ook mogen zijn,
d.w.z. met oorzaken die krachtens hun natuur noodzakelijk op een bepaalde
wijze werken, d. i. op geen enkele wijze vrij zijn, noch wat wijze en intensiteit
van hun activiteit, noch wat het tijdstip van werken betreft, ziet de Broglie,
zoals trouwens vele anderen, in het determinisme meer de mogelijkheid om zich
een duidelijk beeld te maken van de realiteit en met behulp daarvan het toekomstig verloop met nauwkeurigheid te voorspellen. Dit blijkt op verschillende
plaatsen in de brochure, b.v. op b. 14: „Du même coup, disparait le déterminisme des phénomènes admis par l'ancienne Physique et qui était lié à la possibilité de se faire une image précise de la réalité physique dans le cadre de
l'espace et du temps". Ook Vigier blijkt in zijn bijdrage tot deze brochure
dezelfde opvatting te huldigen.
Ondanks de gesignaleerde feilen is de hier besproken publicatie om de bovengenoemde redenen van belang. Men kan er een symptoom in zien van een
terugkeer tot de meer realistische en meer gezonde opvattingen aangaande de
natuur, zoals ze gangbaar waren voordat de Wiener Kreis en het daaruit zich
ontwikkelend neo-positivisme de natuurwetenschappelijke wijze van denken en
werken als de alleen-zaligmakende hebben uitgeroepen, en de waarheid van alle
.

.

4) E. Schrt dinger: Science and Humanism; Cambridge, University Press, 1951.
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uitspraken omtrent de stoffelijke realiteit hebben onderworpen aan het criterium
van de zintuigelijke verifieerbaarheid. Als zulk symptoom is deze brochure
inderdaad van belang. Trouwens ze staat als zodanig niet alleen. Wie de moderne literatuur op dit gebied enigszins volgt, zal meer van dergelijke tekenen
van kentering in de wijsgerige opvattingen van physici kunnen waarnemen. Het
zal interessant zijn deze ontwikkeling van nabij te volgen.
Voor een meer uitvoerige beschouwing aangaande de problemen van causaliteit en determinisme in de stoffelijke natuur wordt de lezer verwezen naar de
volgende publicaties: A. G. M. van Melsen: Natuurwetenschap en wasbegeerte;
Utrecht, Het Spectrum, 1946; b. 133 e.v. ; en The Phil oso ph y of Nature; Pittsburgh, Pa, Duquesne University Press, 1953; b. 206 e.v.; verder de speciaal aan
deze problemen gewijde publicaties van schrijver dezes: Causaliteitsbeginselen en
moderne physica; Euclides, 23, 15-26, 1947/1948; Causaliteit, determinisme,
voorspelbaarheid; Euclides 23, 209-213, 1947/1948; en vooral: Causalité, déterminisme, prévisibilité et science moderne; Revue philosophique de Louvain 48,
510-526, 1950.

FILMKRONIEK

Drie belangrijke Filmen
door A. L. VANDENBUNDER
How many times shall Caesar bleed in sport!
Après nous, le déluge.
Les prëtres ont besoin des prêtres.

E EN Parijs avondblad kondigde zijn lezers op volgende manier het nieuwe
werk van Cayatte aan: geen kleuren, geen derde dimensie, geen panoramisch scherm, maar een grote film ! Een réussite als reclame. Een bescheiden
uitnodiging ook tot nadenken. Andere grote producties van dit jaar hebben
meer dan ooit van de film een kijkspel gemaakt. Si Versailles m'était conté, The
Robe, De eerste Sirene, trekken door hun schreeuwerige affiches en hun sensationele vernieuwingen de aandacht van de massa. Het nieuwsgierige kind is een
ogenblik bevredigd. De film als industrie geraakt heel even uit een impasse. Het
ware echter een vergissing aan deze creaties de vooruitgang van de filmkunst te
willen meten. Niet dat men deze werken alle waarde moet ontzeggen. Zij experimenteren op een domein dat morgen ook door de geest een nieuwe gestalte
kan krijgen. Doch juist deze omvorming hebben zij nog niet ondergaan. Panoramisch scherm en derde dimensie werden tot nu toe in het scheppend schoonheidsmoment niet opgenomen.
Er was een tijd waarin de film vooral om zijn avantgarde-aspecten door de
liefhebbers gevolgd werd. Dit was te begrijpen in een periode die zocht naar
eigen uitdrukkingsmiddelen en eigen levenssfeer. Nu deze strijd om het zich
zelf zijn voorbij is, komt het te behandelen thema binnen het cinematographisch
universum meer in het centrum van de belangstelling. De filmtaal heeft h aar
juiste functie gevonden: uitdrukking te zijn van een inhoud. Drie recente producties, twee Franse en een Amerikaanse, hebben in die dienende rol zich tot
grote kunst weten op te werken. Geen enkel nieuw plan, geen innovatie in
montage of techniek. Een uiterst sober klassieke stijl, waarin alle procédés verdwijnen voor het dwingende van een boodschap: Julius Caesar, Avant le Déluge
en Le Dé f roqué.
Shakespeare heeft de cineasten steeds aangetrokken. Reeds op het einde der
vorige eeuw werd zijn theater met voorliefde verfilmd. Doch de laatste jaren
kent deze Shakespeare-cultus een echt renouveau. Het werk van Mankiewicz
schijnt ons hierin een gelukkige bekroning. Het is of na lang zoeken en tasten
het inzicht gevonden werd van wat een Shakespeare-verfilming moet zijn. Tussen
het theater en de film immers bestaat er een grondige antinomie. In het toneel
heerst het woord met zijn rhythme en zijn magie. Op het scherm integendeel is
het beeld de eerste protagonist. Bij de verfilming van een theaterstuk moet het
bijgevolg tot een verzoening van het beeld en het woord komen, wil de bewegende camere de literaire creatie niet verraden. Mankiewicz heeft dit probleem
opgelost door zijn filmtechniek resoluut in dienst van het toneelspel te stellen.
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loze travelling van de verbijsterde en ontstelde volksmensen rondom hun vermoorde weldoener. Na dit hoogtepunt is het moeilijk de aandacht van het
publiek verder op te drijven. De critici zijn het er over eens dat de laatste twee
bedrijven bij Shakespeare toneelmatig zwak zijn. Toch heeft Mankiewicz hier de
krachtlijnen weten te vinden die het drama nog redden kunnen. De slag te
en ook
Phillippi is niet tot een kijkspel uitgewerkt, wat het te Hollywood
zo gemakkelijk had kunnen worden. Twee legers bezetten het
daarbuiten
doek: de twee motieven die de laatste tien minuten van de Shakespearesymphonie zullen beheersen. Het ene op mars. Het andere in een bespiedende, afwachtende dreigende rust. Afwisseling van totaalbeelden en gros plan, van stilstand
en beweging, van het steeds naderend moment van de aanval (het onheilspellend
doorgeven der signalen), en anderzijds van een beangstigend blijven in de
onzekerheid: dit alles, gevat in de afgemeten pas van het tromgeroffel en het
hiëratische van de militaire muziek, waarmee bij de aanvang de triomf van
Caesar werd begeleid. Voor de derde maal wordt de toeschouwer in een geraffineerd spel van montageclimax opgenomen. Alle lijnen van het stuk lopen hier
samen. Antonius, Cassius, Brutus .... en de onzichtbare Caesar. Onzichtbaar
doch aanwezig in die obsederende muziek. Het stuk, door die evocatie, eindigt
waarmee het begon: de triomf van Caesar !
Verre van ons aan vorige Shakespeare-verfilmingen alle verdiensten te willen.
ontzeggen. Ook het werk van Mankiewicz heeft zijn schaduwzijde: de mengeling
van het Amerikaans en het Engels accent in de overigens meesterlijk voorgedragen tekst. Dit valt des te meer te betreuren, daar het woord in deze creatie de
plaats krijgt die het verdient: de eerste. Doch deze kleine vlek kan, ons inziens,
de superioriteit van Julius Caesar niet in het gedrang brengen. Othello van
Orson Welles was misschien meer filmisch. Misschien ! Persoonlijk zijn wij niet
overtuigd. In elk geval, als interpretatie van Shakespeare is het een verraad.
Orson Welles trekt voortdurend alle aandacht op zich. Zijn genie werkt in het
Shakespeariaanse drama als een middelpuntvliedende veruiterlijkende kracht.
Wie dit oordeel te streng vindt, leze de Engelse tekst vóór de vertoning. Sir
Laurence Olivier's Hamlet is veel gaver. Doch in vergelijking met Julius Caesar
is deze Hamlet filmisch te verzorgd. Na vijf jaar hangen nog in ons hoofd de
herinneringen aan het majestueus voorkomen van de hoofdheld, de diepe gangen, de wijdse voorhallen, de verfijnde fototechniek in glans en belichting. De
vorm haalt het op de inhoud en Olivier op Hamlet. In Julius Caesar vergeet
men de camera en het scherm. Brando, Mason en Gielguld zijn niemand anders
dan Antonius, Brutus en Cassius, en Mankiewicz verdwijnt achter Shakespeare.

* *

Cayatte's laatste werk heeft heel wat opspraak verwekt. Enkele uren na de
galavoorstelling werd reeds een protest van een groep parlementairen gepubliceerd, waarin namens de M.R.P. de verklaring werd afgelegd dat: „la projection
et la diffusion en France et à l'étranger de ce film, constitue une insulte pour
l'ensemble de la jeunesse f rancaise". Cayatte vernam dan ook dat zijn film, die
in dezelfde week voor vier zalen te Brussel gecontracteerd was, niet vertoond
mocht worden. Deze afkeurende mening werd echter niet door allen gedeeld .. .
Daniel-Rops vond de film goed in zijn geheel, doch achtte het ogenblik om hem
te lanceren niet geschikt. Franois Mauriac, die om extrinsieke redenen de zaal
moest verlaten gebaar dat eerst in ongunstige zin werd uitgelegd nam de
verdediging van het werk op. „De film heeft mij met ontzetting geslagen .
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Hij heeft buiten alle verwachtingen zijn doel bereikt. Te Versailles ben ik
gezworene geweest. Ik heb er jongens en meisj es gezien als in de film van
Cayatte, en altijd heb ik hun ouders willen vragen: wat hebt gij toch gedaan !"
Wij willen het goed recht van het optreden der M.R.P.-parlementairen niet in
twijfel trekken. Doch het moet gezegd dat zij in hun communiqué het accent
verkeerd leggen wanneer zij in de film een aanklacht zien tegen de jeugd.
Cayatte beschuldigt niet wie het gerecht veroordeelt, hij beschuldigt hun opvoeders .... de ouders en de maatschappij.
De filmen en de meningen van deze cineast-jurist zijn bekend. Justice est
f aite, Nous sommen tour des assassins, verraden reeds in hun titel de hoofdstrekking van zijn werk: de sanering van het rechtswezen door de bewustmaking
van de verantwoordelijkheid der gehele gemeenschap. Het wonderlijke in dit
geval is dat de auteur een echt sociale durf met een grondige juridische competentie en een volmaakte camerabeheersing weet te verenigen. Avant le déluge
ligt in dezelfde lijn en is filmisch zijn beste creatie. De handeling vangt aan
juist wanneer de jury zich ter deliberatie zal terugtrekken. Door een samenloop
van omstandigheden werd door een collegeleerling een nachtwaker neergeschoten en een vriend, uit vrees voor verklikking, door twee andere jongens, in
dezelfde zaak betrokken, in zijn badkuip vermoord. Een vriendin van de vier
studenten heeft lichtzinnig dit hele gebeuren in gang gezet, zonder te vermoeden
waarop het zou uitlopen. Het ging aanvankelijk alleen om het stelen van een
kostbare zegel. De opbrengst hiervan zou de vijf vrienden in staat stellen, bij het
uitbreken van een nieuwe oorlog, een verre reis naar de tropen te ondernemen.
Daniel, de kleine jood, werd in echte paniekstemming door zijn twee kameraden, Richard en Philippe, om het leven gebracht, Jean schoot uit angst en
onbehendigheid de nachtwaker neer. Met Liliane staan ze nu in de bank der
beschuldigden. De voorzitter legt de gezworenen drie en dertig vragen voor.
Alle hebben uitsluitend betrekking op de vier jonge mensen: Philppe, zeventien
jaar oud; Richard, zeventien jaar oud; Jean, juist zeventien geworden; Liliane,
nog geen zeventien jaar oud. Het woord zeventien komt telkens als een hamerslag terug. Heeft het gerecht met zijn drie en dertig vragen zijn taak voleindigd ? .... Cayatte wendt zijn camera van de voorzitter en de gezworenen af en
richt zijn objectief, traag en met onderzoekende blik op de zwijgende rij der
ouders in een overigens lege zaal. Nu begint de cineast-jurist in een flash back,
de eigenlijke inhoud van de film, zijn requisitoir. Philippe is een bedorven kind.
Zijn vader weet geen raad met zijn geld, zijn moeder houdt 't met een ander.
Richard groeit op in de haat van een antisemitisch milieu. Jean wordt door een
afgunstige, in haar zelf opgesloten moeder, voortdurend bespied. Liliane vindt
thuis geen familieleven. Mama is gestorven, haar vader, leraar aan een lyceum,
is pacifist, strij der voor de rechten van de mens. Zijn politieke vergaderingen
nemen hem helemaal in beslag, zodat hij niet merkt dat zijn dochter zeer laat in
de nacht naar huis komt. Daniël, een jood, is wees, slachtoffer van de rassenstrijd. Alleen in de wereld, met zijn goedheid, zijn verlangen naar echte vriendschap, zijn trouw, blijft hij door de gemeenschap verstoten.
De thesis van de film is overduidelijk. Halverwege de handeling wordt dit
nog discreet onderlijnd wanneer wij als thema voor een opstel op het bord zien
geschreven: „Niemand is uit eigen beweging slecht". Socrates. Het spel van
de jongens is meesterlijk. Ieder heeft zijn eigen physionomie en karakter.
Dezelfde natuurlijkheid als in jeux inderdits. Doch in het gedrag van de vijf

DRIE BELANGRIJKE FILMEN

149

„copains" is er nooit een spoor van die slechtheid te bespeuren die in het optreden van de kinderen in de voornoemde film soms doorbreekt. Die collegejongens zijn de slachtoffers van hun milieu. De sensatie-pers en bepaalde politieke partijen maakten van de oorlog in Korea een voorbode van een derde
wereldoorlog. In die atmosfeer werden ze groot gebracht. Was het hun schuld,
wanneer zij, verwaarloosd of misleid doo r hun ouders, een leven leidden van
„après nous le déluge"? Waar vonden ze een steun om tegen aan te leunen?
Zelfs in de dagen tussen de manslag op de nachtwaker, de moord op de vriend
en de verschijning voor het gerecht, staan de vier kinderen alleen. Schrijnend
suggereert de cineast die inwendige eenzaamheid door de jongens hun gewetensconflict in het frivole milieu van bars en ijs-palasten te laten uitvechten.
Doch het diepste is wellicht nog niet bedorven. Bij de veroordeling komt hun
solidariteit en inwendige gaafheid duidelijk naar voren. Alleen Liliane werd
vrijgesproken. Voor jaren zullen de drie jongens achter de tralies van de gevangenis verdwijnen. Liliane moet van Richard scheiden, wiens kind zij onder het
hart draagt. Doch de laatste woorden zijn er geen van verbittering en wanhoop.
Richard aanvaardt de schuld en Liliane zal in trouw wachten.
Bij het einde van de film neemt de toeschouwer de indruk mee dat alleen de
geslachtofferde jeugd tot inzicht is gekomen. De lyceumleraar verlaat idioot
voldaan de gerechtszaal. Zijn dochter is vrijgesproken. De anderen zijn verdwaasd of wanhopig. De kranten dragen grote koppen en de venters schreeuwen
het laatste opschuddend nieuws: la guerre du pétrole. Het leven van de sensatiepers en het politiek gekonkel gaat voort. Cayatte laat voor de ballustrade, waartegen de krantenhuisjes aanleunen, zijn camera neerglijden en toont in een
laatste beeld, tussen de ijzeren stangen, de wegtrekkende moeder van de kleine
Jean .... de moordenares van de nachtwaker. Met dit keren van de tralies naar
de gemeenschap eindigt het requisitoir.
Alles is niet volmaakt in dit grote werk. De dialoog van Charles Spaak is
soms onaf, de montage hier en daar onevenwichtig. Toch dragen deze tekst en
deze montage voor een groot deel bij tot het succes van de film. Wij willen dan
ook hun uitstekende verdiensten niet ontkennen. Hier en daar voelen we in de
mise en scène reminiscenties aan werken van andere grote meesters : zo de
sequens op het landgoed van Philippes vader, die in opstelling en schikking
duidelijk aan een gelijkaardige scène uit Miraculo a Milano doet denken. Het
grote tekort echter in Avant le Déluge blijft de volledige afwezigheid van elk
godsdienstig element, dat een positieve oplossing zou kunnen brengen. De
toeschouwer, de opvoeder, wordt brutaal voor enkele extreme gevallen geplaatst,
beschuldigd .... en dan alleen gelaten. Het requisitoir van Cayatte moet wellicht nog verder voortgezet worden, tot de j aren voor de tweede en de eerste
wereldoorlog, tot de tijd waarin de wetten v an Combes werden uitgevaardigd en
de systematische laïcisering van het Franse openbare leven hardnekkig werd
doorgevoerd. Moeten wij in het borstbeeld van Voltaire op de schrijftafel van
de leraar en de ironische ? vernoeming van de Encyclopedisten een allusie
hierop zien ? Dit zou ons aangenaam verrassen in een dialoog van Charles Spaak.
***

Le Dé f roqué, een werk van Leo Joannon, is op meer dan één gebied een
openbaring. Pierre Fresnay in het spel van een afvallige priester creëert zijn
beste filmisch personnage. Pierre Trabaud, een jonge acteur, is zijn waardige
tegenspeler. Grunewald geeft een muziekpartituur die op sommige punten zijn
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overwegingen krijgen nog een betekenisvoller reliëf wanneer men wil bedenken
dat de film niet bestemd is voor een Bretons dorpje doch voor het ontkerstend
geciviliseerd publiek der grootsteden. Morand, professor in de vergelijkende
godsdienstwetenschap aan de Sorbonne .... is geen fantasie ! Men kan er over
twisten of dit gegeven van de afvallige priester moest behandeld worden.
Waarop men kan antwoorden dat wanneer de problemen er zijn men er niet
altijd aan ontkomt ze ook in alle oprechtheid te stellen om ze op te lossen.
Dezelfde week werd het Parijse publiek met hetzelfde thema in twee verschillende toneelcreaties geconfronteerd: in het theater Mathurins: Si vous aimez
ceux qui vous aiment, een werk van Claude Baldy, theologisch vol onjuistheden
en verkeerde inzichten; en in de Bouf f es-Parisiens: L'Ennemi, het laatste werk
van Julien Green, ongezond en zwoel van atmosfeer. Leo Joannon en P. Lepoutre hebben gemeend hetzelfde thema in een christelijk perspectief te mogen en
te moeten behandelen. Liefde en eerbied voor de afvallige, die steeds priester
blijft, gebed, boete en offer: plicht voor de gehele christenheid, dit is de enige
boodschap die met kracht in dit werk naar voren komt. Niet het minste verwijt
in de mond van een katholiek voor zijn verdwaalde broeder-priester. Bij een
bezoek zegt Kanunnik Joussaume aan Maurice: „wat ik mij dikwijls afvraag
aag is,
waarom gij het zijt die de Kerk verliet ? Waarom ben ik het niet ?" Een film die
zich misschien op de eerste plaats tot de priesters richt. Wanneer de stervende
aalmoezenier aan Morand de absolutie vraagt spreekt hij dit sublieme woord,
hiermede de diepere zin van het werk samenvattend: Les prêtres ont besoin des
prêtres.
En de scène in de nightclub ? Misschien kon die wreedheid en dit realisme
vermeden worden. Doch wie de film heeft gezien moet toegeven dat het heilige
er niets bij verloren heeft. Waar werd de tegenwoordigheid van de Vlekkeloze
sterker aangevoeld dan te midden van die onwetende zondaars en publikanen ?
Geen boze mensen, geen phariseërs .... zielen die wachten op de genade.
Op het ogenblik dat wij deze studie neerschrijven is nog geen enkele uitgebreide bespreking van dit werk verschenen. De eerste reacties zijn meer dan
gunstig, maar ook aarzelend. Joannon heeft het publiek en niet het minst de
critici verrast. Zijn film heeft de inspiratie en de geestelijke dimensies van een
schepping van Bernanos en Graham Greene, doch de realistische uitbeelding van
val en verlossing in het priesterleven op het scherm is nieuw. Journal d'un curé
de campagne van Bresson is als film, om de eenheid van toon en de soberheid
der scènes, in zijn geheel meer geslaagd, doch in de uitbeelding van de genadestrijd minder uitgesproken en ook wat de inhoud betreft minder kerngezond.
Het werk van Delannoy, Dieu a besoin des hommes, komt voor de uitwerking
veel dichter bij de stijl van Joannon's creatie. Op artistiek gebied echter blijft
Le Défroqué hier verre de meerdere, om niet te spreken van de inhoud, die bij
Delannoy niet in het boek van Queffélec protestants van inspiratie is. In
zijn geheel beschouwd aarzelen wij dan ook niet Joannon's werk de beste
priesterfilm te noemen die wij tot hiertoe hebben en wij begrijpen dat de criticus
van het katholieke franse dagblad La Croix spreekt van „un authentique chef
d'oeuvre". Minder echter dan welke film ook is Le Défroqué voor de grote
massa bestemd. De film kan een braaf diep godsdienstig of oppervlakkig
christelijk publiek slechts nodeloos schandaliseren. Zowel om het thema als om
de even realistische als eerbiedige behandeling van het gegeven dient het werk
voorbehouden te blijven aan cultureel en geestelijk volwassenen of aan een
volledig ontkerstend intellectueel milieu.
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,geniepigheid en verraad. En al worden deze en andere talloze opvattingen van
hetzelfde caliber dan nog niet door iedere serieuze mens beschouwd als „tales
told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing" zoals de steeds
felle Douglas Jerrold in Shakespeareaanse bewoordingen zulke geschiedenisopvatting typeert —, er is in deze een onmiskenbare meningsverschuiving aan
de gang. Nu is het, menen wij, een voordeel dat juist in Engeland de hervorming zo allernauwst verbonden was met voorwaarden van eerder historische dan
theologische aard. Aanvankelijk is het in Engeland een kwestie van scheurmakerij, en niet van ketterij, ofschoon wel de vraag gesteld mag worden of
scheurmakerij de geloofsact zelf niet aantast en dus in zich heresie is. Hendrik
de Achtste stuurde in alle geval katholiek én protestant de brandstapel op. De
scheurmakerij echter gaat geheel terug op de gezagskwestie. Maar gezag betekende in die tijd niet precies hetzelfde wat het nu betekent: de Paus was nog te
veel een wereldlijke prins, en een Koning teveel een Prins in de Machiavelliaanse zin van het woord, dat er fijne nuances konden worden aangebracht tussen
zuiver geestelijk en zuiver wereldlijk gezag. Hiermede is de reformatie zoals deze
zich in Engeland aanvankelijk vertoonde, op het historisch vlak geplaatst en
op het terrein der historie heeft Engeland steeds mannen gehad die de pen
wisten te hanteren en boeiend schreven hoe bevreemdend hun weergave en
interpretatie van de historie ook mocht zijn. We denken hierbij aan Macaulay,
Carlyle op zijn geheel eigen manier, Froude en Green: allen uit de vorige eeuw.
De situatie vandaag is dat de historici niet alleen goed schrijven maar ook betere
historici zijn. Trevelyan, Butterfield, Toynbee, Bryant en Dawson komen ons
voor de geest, gevolgd door de reeds genoemde Jerrold en Hollis, en voorafgegaan door Belloc, niettegenstaande zijn niet altijd even orthodoxe methoden een
groot historicus, en, ook op geheel eigen manier, Chesterton, misschien meer een
ziener en profeet dan geschiedkundige in de strikt wetenschappelijke zin van het
woord. Zo aanstonds zullen wij hierbij de naam Hughes plaatsen.
Dat het begin en de eerste ontwikkeling van de reformatie in Engeland de
bijzondere aandacht van de geschiedschrijvers opeist, treedt aan de dag uit de
belangstelling die S. Thomas More geniet de literatuur over hem neemt bijna
onhanteerbare proporties aan , uit monographieën van de leidende figuren uit
die tijd (we denken b.v. aan Schenk's studie over Kardinaal Pole) en vooral ook
uit een steeds groeiend aantal uitgaven van nog niet gepubliceerde teksten uit
deze tijd. Ter speciale bespreking alsook ter illustratie van hetgeen we tot nu toe
zeiden kiezen wij uit twee recente werken: het zo juist verschenen royaal uitgegeven tweede deel van The Re f ormation in England door father Philip Hughes
en, wat we bij gebrek aan een beter woord, een historische roman zullen noemen: The Man on a Donkey, van H. Prescott 1) .
De zeer juist gekozen ondertitel van Hughes' boek luidt: Religio depopulata.
Werd de geschiedenis in het eerste deel gedomineerd door „The king's Proceedings", nu treedt de fatale invloed van de breuk met Rome en het contact met
het reformatorische vasteland op de godsdienstige opvattingen en praktijken van
de natie naar voren. Als vanzelf valt de in dit deel behandelde periode in drie
hoofdstukken uiteen, nauwkeurig beantwoordend aan drie onderscheiden étap1 ) Philip Hughes: The Reformation in England, II, Religio Depopulata. Hollis and
Carter, London, 1953, 366 pp., 42 sh.
H. F. M. Prescott: The Man on a Donkey. Sixth Impression, 1953. Eyre and
Spottiswoode, London, 706 pp., 15 sh.
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pen waarin het protestantiseringsproces zich nu voltrekt. In de eerste jaren tot
aa n de dood van Hendrik de Achtste in 1547 werkt zich het zich afscheiden van
Rome verder uit in maatregelen die enerzijds de Royal Supremacy onaantastb aa r
maken, anderzijds, desnoods met geweld, moeten voorkomen dat er sprake zal
kunnen zijn van een aanpassing van de leer a an buitenl an dse stromingen. Het
korte tijdperk van Edward de Zesde, nog een jongen, staat geheel in het teken
van een consequent doorvoeren van de princiepen en de leerstukken van de
reformatie in het buitenland, vooral van Luther, ofschoon de invloed van
Geneve zich reeds sterk doet gelden. Het is de glorietijd van Cranmer en
Somerset. De volgende vijf jaren beslaan de regering van Maria de Katholieke.
Inderdaad werd het Katholicisme als de godsdienst van het land hersteld, maar
van de ene kant was er in de afgelopen twintig jaren te veel gebeurd, van de
andere kant bleef de ondergrondse oppositie te sterk en was vooral de regering
van Mary te kortstondig en niet altijd even verstandig, dan dat een effectief tot
stilstand brengen van het protestants getij mogelijk was.
Engelse geschiedschrijving is gedurende drie eeuwen bijna uitsluitend uit
meest benepen vooroordelen voortgekomen, en het is eigenlijk eerst Lingard die
een geheel ander geluid liet horen. Met veel meer bronnen te zijner beschikking
en beter wetenschappelijk geschoold overtreft Hughes deze grote voorganger, en
het kost hem geen moeite om aan de hand van historisch vaststaande gegevens
de akelige verhalen over duizenden bannelingen en honderden executies van
Bloody Mary tot juiste proporties terug te brengen. We bedoelen hiermede
echter niet alleen dat de getallen juist worden weergegeven, maar dat ook vonnis
en executie wegens heresie belicht worden vanuit de mentaliteit en opvattingen
van die eeuw. De opmerkingen in dit verband gemaakt omtrent John Foxe's
Book of Martyrs, dat sinds eeuwen voor de katholieken zo pijnlijk is en herhaaldelijk tegen hen en de katholieke Maria werd uitgespeeld, zijn even sober als
gefundeerd: veel wat gemeengoed is omtrent de wreedheid van Maria en haar
regering komt hierdoor in geheel ander licht te staan. Dit alles betekent niet dat
als een soort onvermijdelijke reactie Hughes vergoelijkend zou optreden of zich
zou laten leiden door sympathie of antipathie jegens de personen die deze
periode domineren. Hij treedt niet op als apologeet, het gaat niet om weerlegging van wat anderen poneerden, maar hij is steeds de eerlijke historicus die met
een scrupuleuze accuratesse zijn materiaal voorlegt en bespreekt. Hij benadert
historische situaties en personen „with the coolness of the unconcerned spectator", een woord van Lingard, wel zeer toepasselijk op Hcghes. Dank zij deze
koelheid wordt zijn scherpe visie niet verduisterd door verwarrende controversen
die, vaak van meet af aan, de hoofdfiguren zo moeilijk verstaanbaar hebben
gemaakt. We mogen immers niet uit het oog verliezen dat, te beginnen met
More en Fisher en te eindigen met Latimer en Cranmer, met daar tussen in een
Cromwell en Norfolk en vele anderen, de dramatis personae na een tijdperk van
hoogste invloed en positie allen hun val kenden, die meestal bloedige excecutie
betekende. Het overkomt Hughes niet dat hij van de bomen het bos niet meer
kan zien. Door alle controversen heen weet hij op bijzonder intelligente wijze
menigmaal een argument te construeren uit hetgeen in bepaalde gevallen verzwegen wordt en dus door allen als buiten iedere controverse staand werd
aanvaard.
Men onderschatte de waarde van deze „coolness" niet. Nog afgezien van -h et
feit dat zij nauwkeurige geschiedschrijving garandeert, toont zij de schrijver op
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zijn best. Waar deze ter behandeling voor zich heeft incidenten die op zich
reeds zijn verontwaardiging als mens en christen opwekken en die bovendien
door de wijze waarop zij in de loop der eeuwen zijn voorgesteld zeer irriterend
werken, strekt het de schrijver tot eer indien hij zich ui t eerbied voor zijn vak en
taak als geschiedschrijver weet te maken tot een „unconcerned spectator". Hoe
hij hierin slaagt blijkt uitzonderlijk uit de manier waarop hij spreekt over wie
men misschien teveel geneigd is te beschouwen als de schurken van dit tijdperk.
Wanneer hun uiterlijke daden onverdedigbaar schijnen, tracht father Hughes
zich achter deze daden te plaatsen door de geest te onderzoeken waaruit zij
voortsproten. We konden de indruk niet van ons afzetten dat hij in zijn eerlijkheid er steeds op uit is „to give the devil his due". Hughes is het hiermede
waarschijnlijk wel eens, behalve dat hij violent zou protesteren tegen het gebruik
van het woord „devil" het is niet aan ons iemand voor een duivel uit te
maken. Hiermede hebben we een uitzonderlijke kwaliteit van dit boek aangeraakt. De woorden coolness en unconcerned spectator schieten hier te kort om te
verklaren met hoeveel zorg de schrijver zich hoedt om te blameren of te prijzen,
te oordelen en te veroordelen. Het is de christelijke deugd van mildheid en
nederigheid die ook tegenover onze overleden medemens geobserveerd dient te
worden vooral wanneer deze evenmens zich geplaatst vond temidden van
gebeurtenissen van zulk een tragiek dat een ieder die daar buiten staat, enkel
met eerbied dient toe te schouwen. En doordat juist dergelijke mildheid en
nederigheid zich paart aan de vervulling van alle wetenschappelijke eisen is dit
boek van zelf van grote apologetische waarde en zal een niet onbelangrijke rol
spelen in iedere eerlijke oecumenische beweging.
Het is ook deze grondtoon van eerbied in de tegenwoordigheid van mensen
zo direct en vaak zo fataal betrokken bij een stuk geschiedenis van diepe tragiek,
dat Prescott's The man on a Donkey een waarde geeft die ver buiten die van een
roman ligt. Het boek verscheen in 1952 en beleefde in anderhalf jaar niet
minder dan zes herdrukken. Men mag hierbij niet vergeten dat er in dit boek
weinig of niets is dat gewoonlijk een roman tot een best seller maakt, onverschillig of men dit nu „the human interest", noemt of realistische weergave van
het leven: een half woord is hier voor een goed verstaander genoeg. Een andere
factor die onze aandacht verdient is dat deze roman oorspronkelijk in twee delen
is verschenen en dat de latere uitgave in één band over zeven honderd pagina's
telt, gezet in betrekkelijk kleine letter. Dat het boek populair is, is even verrassend als verheugend. Dit weer des te meer indien we weten dat het hier niet
gaat om een gefingeerd verhaal dat om historische figuren wordt heengeweven,
dat historische gebeurtenissen als stramien neemt waarop een levendige verbeelding zich aan het werk zet. Het boek sluit met een lijst van geconsulteerde
werken: een vijftigtal, ongeveer de helft van het totaal, behoort tot meer
moderne historische studies, de andere vijftig zijn verzamelingen van oorspronkelijke teksten: de vermelding van een aantal uitgaven van The Early English
Text Society, the Surtees Society, en vooral van de 22 delen van Letters and
Papers, Foreign and Domestic of the Reign of Henry VIII moge voldoende zijn
om een indruk te geven van de historische voorarbeid van deze roman. Het
fictieve element is dan ook sterk op de achtergrond gehouden, en de schrijfster
was, mede hierdoor of hierom, wel genoodzaakt om een zeer bijzondere vorm
voor haar roman te kiezen, die hoge eisen stelt aan de auteur maar historische
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overlaat aan de Heer van de Geschiedenis, omdat zij zich zelf zo klein weet bij
het geweldige van wat zij moet verhalen.
Het is vooral om dit aspect van beide boeken dat wij de mening zijn toegedaan dat zij een waardevolle, ofschoon indirecte bijdrage zijn voor ieder serieus
werken tot hereniging van alle in Christus gelovenden, zoals wij ook overtuigd
zijn dat het deze zuiver christelijke instelling van schrijver en schrijfster is
geweest die voorkwam dat de geschiedschrijving zelf in enig opzicht geweld
werd aangedaan.
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zonder schade te berokkenen aan diens priesterschap. Hiertegen hebben sommigen zich beroepen op de laatste grote Missie-encycliek van Pius XII, waarin
deze uiteenzette dat de missionaris zich totaal moet aanpassen aan het volk,
dat hij als het zijne heeft geadopteerd en wiens mentaliteit hij zich volledig
eigen dient te maken. Was het apostolaat in de ontkerstende arbeiderswereld
naar het woord van Kardinaal Suhard dan geen echt missiewerk en bezat deze
arbeiderswereld dan niet haar eigen mentaliteit en zelfs het begin van een specifiek eigen cultuur ?
Uit nader commentaar op de verklaring van Kardinaal Liénart, die door
verschillende andere Franse bisschoppen werd overgenomen, bleek aldra dat
niet bedoeld werd, zoals trouwens voor de hand lag, dat er onverzoenlijkheid
zou bestaan tussen de priesterlijke staat en het verrichten van handenarbeid;
evenmin zelfs dat de voorgeschreven beperking van de arbeidsduur tot drie
uur een principieel-definitieve maatregel was, maar dat de concrete arbeidsvoorwaarden van de Franse priester-arbeiders van dien aard waren dat zij het dezen
zwaar, zo niet onmogelijk, maakten aan de essentiële verplichtingen, welke zij bij
hun priesterwijding op zich genomen hadden, te voldoen. Meer dan een hunner
vond zelfs geen tijd meer voor dagelijkse Mis en breviergebed. Dit gemis aan
gebed, vooral dan van het officiële gebed dat de priester in naam van de Kerk
zelf verricht, is in het leven van een priester, bijzonder wanneer het voortkomt niet uit een voorbijgaande omstandigheid maar uit een blijvende zelf
gekozen levenswijze, onaanvaardbaar. Dit des te meer omdat daardoor ook de
hechtste wal werd prijsgegeven voor de beveiliging van het priestercelibaat, een
andere essentiële verplichting van de priester in de Westerse Kerk en die in het
concrete milieu waarin de priester-arbeiders werkzaam waren maar al te zeer
aan grote gevaren bloot stond. Zeker zal God bij uitzonderlijke moeilijkheden
zijn priesters ook uitzonderlijke kracht verlenen, maar het lijkt niet te verantwoorden zich zelf uit eigen wil blijvend in de practische onmogelijkheid te
stellen het beste verweermiddel tegen de onvermijdelijke aanvechtingen, een
innig gebedsleven, te kunnen aanwenden. De Kerk, als een voorzichtige Moeder, mag haar kinderen, ook haar priesters, buiten geval van noodzaak
niet in blijvende omstandigheden voortdurend blootstellen aan gevaren, waartegen niet meer de normale, bij iedere priester-candidaat vooronderstelde, soliede
deugd maar enkel uitzonderlijke heiligheid op de duur bestand kan blijven. Op
dit punt moest de ervaring van de zwakheid van enkelen, Goddank weinig
talrijk, in het verleden voor de Kerk een les zijn tot grotere waakzaamheid in
de toekomst.
De voornaamste principiële reden echter voor de wijziging van het statuut
van de priester-arbeiders schijnt wel de volgende geweest te zijn. Ondanks alle
gewenste aanpassingen aan zijn apostolaatsmilieu mag een priester toch nooit als
„Godgewijde" zich volledig gaan vereenzelvigen met een bepaalde volksgroep
of sociale stand. Steeds zal hij in zekere zin een „afgezonderde" blijven. Ook
van de missionaris, die naar het buitenland vertrekt, vraagt de Kerk niet en zou
ook niemand aanvaarden, dat hij zich zo zou vereenzelvigen met zijn geadopteerd vaderland dat hij zich niet steeds boven de eng nationale belangen en
beperkingen verheven zou houden. Hij moet eerder, ook in dit nieuwe vaderland, de universele liefdewet verkondigen. Verlangt de Kerk dan ook niet uitdrukkelijk, in overeenstemming met de bepalingen van haar canoniek recht, dat
priesters in oorlogstijd nooit gedwongen worden actief strijdend aan de ge-
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vechten deel te nemen, maar enkel zullen optreden als aalmoezenier in de zielzorg of zouden te werk worden gesteld bij de verzorging van zieken en gekwetsen ? Ook al mag, volgens het algemeen gevoelen, in geval van rechtvaardige oorlog, echte vaderlandsliefde van alle burgers de wapendienst vorderen.
Hoe zou de priester zich dan volledig mogen inzetten voor de klassenstrijd
binnen één zelfde volk ? Hij moet eerder de verkondiger blijven van de uiteindelijk nagestreefde vrede tussen de verschillende sociale standen en binnen
iedere klasse dient hij de gelovigen te wijzen niet enkel op hun rechten maar
ook op hun verplichtingen tegenover de gemeenschap. Ook waar de bestrevingen rechtmatig zijn en zeer speciaal in Frankrijk heeft de hiërarchie meer
dan eens zeer klaar stelling genomen voor een verdere ontvoogding van de
arbeidersklasse —, is het toch niet de specifieke taak van de priester maar van
de leek om op te treden als militant in politieke en syndicale actie.
Over het verloop zelf van de gebeurtenissen kunnen wij kort zijn. Na een
bijeenkomst te Parijs op 19 Januari 1.1. van alle bisschoppen in wier diocees
priester-arbeiders werkzaam waren, werd een verklaring bekend gemaakt met
de boven reeds aangegeven verordeningen. Bovendien ontving ieder van de
priester-arbeiders een persoonlijk schrijven. Op 3 Februari verscheen in de pers
een manifest dat ondertekend was met de namen van 73 priester-arbeiders. Het
staat niet vast of deze allen vóór de publicatie hun instemming hadden betuigd
met de uiteindelijke reactie. Het stuk was in scherpe bewoordingen opgesteld
en protesteerde tegen de genomen beslissing zonder nochtans het woord revolte
uit te spreken. Het was een schrijven van de priester-arbeiders aan hun medearbeiders. Dit laatste verklaart wellicht, althans gedeeltelijk, de weinig gepaste
en zeker onpriesterlijke toon.
Op 16 Februari vernieuwden 31 priester-arbeiders van Parijs dit protest,
hoewel ditmaal in mildere bewoordingen, in een schrijven aan Kardinaal Feltin.
In vele vastenbrieven van de Franse bisschoppen komt het probleem ter sprake.
Vooral de brief van Kardinaal Feltin is merkwaardig om de onomwonden
stellingname, de afdoende beantwoording van de opwerpingen tegen de vernieuwing aangevoerd, het vaderlijk begrip voor de ontreddering van sommigen
van zijn priesterarbeiders en de warme toon waarmede hij de gelovigen aanzette
voor deze priesters te bidden.
Op 1 Maart moest de beslissing vallen. Van die dag af waren de priesterarbeiders niet langer meer door de Kerk gemandateerd om hun apostolaat volgens de oude vorm voort te zetten.
Nog ontbreken de volledige gegevens. Wel staat vast dat reeds een meerderheid zich aan de getroffen schikkingen onderworpen heeft en heeft afgezien van de in het vervolg niet meer geoorloofde activiteiten. Een zeker
gedeelte van hen heeft zich echter, althans voorlopig teruggetrokken uit het
arbeidersapostolaat en werkt dus niet verder volgens de nieuwe formule. Dit
stond hun trouwens vrij . Enkelen weifelen nog en hebben nog niet de kracht
gevonden aan de stem van hun bisschoppen gehoor te geven. Ook tegenover
hen heeft de Kerk nog geen canonieke sancties getroffen. Dit deed zij slechts
in één geval te Lyon waar een oud-priester-arbeider in de pers publiek bekend
had gemaakt dat hij zich niet wilde onderwerpen en zich had laten verkiezen als
vertegenwoordiger van de sterk onder communistische invloed staande vakbond
van de C.G.T.
Ook nu nog blijft de Kerk een Moeder. Zij wacht en bidt.
11
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En ondertussen werkt zij verder voor de arbeiders. Zij is er zich zeer wel
van bewust dat bij de l aatste parlementaire verkiezingen de communistische
partij 25.7% van de stemmen behaalde, de hoogste proportie van alle landen
aan deze zijde van het IJzeren Gordijn. Zij weet dat volgens een onlangs verschenen statistiek in het diocees Marseille, en daar niet alleen, nog enkel 15 %
van de bevolking de Zondagsmis bijwoont. Volgens kanunnik Bonnut, coordinator van het apostolaat in de arbeiderswereld, bedraagt het aantal praktiserende
arbeiders in Parijs en omgeving ternauwernood i %.
Maar zij blijft rekenen op de gave krachten van het land.
In een plechtige verklaring op 11 Maart, na de bijeenkomst van de Kardinalen en Aartsbisschoppen, veroordeelt de Franse Hiërarchie de tendentieuze
berichtgeving van het tijdschrift La Quinzaine, dat een zeker gehoor vond bij
het vooruitstrevende en iet of wat links-georiënteerde deel van de clerus en van
de militanten der Katholieke Actie. Maar anderzijds bevestigt zij haar onverzettelijke wil voort te blijven ijveren voor het apostolaat in de arbeiderswereld en
haar algehele overeenstemming met de opvattingen van Kardin aal Suhard, de
stichter en tot aan zijn dood de bezieler van; de „Mission de Paris" en de
„Mission de France".
In het laatste nummer van de „Lettre aux smis de la Mission de France"
stond een hoofdartikel van de aartsbisschop van Chambéry. Het wettigt de hoop
dat binnen afzienbare tijd het seminarie van de Missie, dat reeds 600 priesters
vormde, in vernieuwde vorm zal heropend worden.
Kenschetsend is bovendien dat de Petits Frères du Père Foucauld, waarvan
ook enkele priesters in de fabriek arbeiden, tot nog toe hun werkzaamheden
mochten voortzetten. Zij echter vermij den aan syndicale of politieke actie deel te
nemen en vinden de gelegenheid om hun geestelijk leven op geregelde tijden te
vernieuwen, omdat ze in communiteitsverband blijven leven.

BRIEF UIT NEW YORK

Interraciale acties
in de Verenigde Staten
N November van het vorig jaar vierde de Catholic Layman's Union de vijf en
twintigste verjaardag van haar stichting met een gedialogeerde H. Mis gevolgd door een gemeenschappelijk ontbijt. Deze gebeurtenis zette een der minst
bekende en toch meest invloedrijke groepen der Katholieke Actie te New York
City onder de schijnwerpers.
De Layman's Union, een groep van ongeveer .vijf en twintig personen, voornamelijk maar niet uitsluitend uit negers bestaande, werd gesticht door Father
John Lafarge S.J., kort nadat hij lid was geworden van de redactie van America.
Zestien jaar had Father Lafarge als pastoor gewerkt in een neger-parochie in
Maryland en hij voelde, dat de dringende behoefte aan sociale en economische
opheffing van de negers het best zou zijn gediend door hen te helpen zichzelf
te helpen. Daarom werd de Catholic Layman's Union georganiseerd als een
poging om te voorzien in de behoefte aan getrainde katholieke negerleiders.
Van het begin af lag het voornaamste accent op de geestelijke vorming der
leden. Daartoe werden maandelijks bijeenkomsten gehouden, waarop een of
ander godsdienstig onderwerp werd bestudeerd en besproken, onder voorzitterschap van de aalmoezenier. Het hoogtepunt van het jaar vormde een driedaagse
retraite voor de leden en hun vrienden.
Het werk voor de godsdienstige vorming droeg al spoedig vrucht. Er werden
bureau's opgericht voor sprekers, discussie-vergaderingen en ronde-tafelgroepen
werden gevormd in Harlem, het grote centrum der negerbevolking, om voorlichting te verschaffen betreffende de Katholieke Kerk. Het resultaat van deze
werkzaamheden bleek in talrijke bekeringen.
Een verder succes van dit werk was de ontwikkeling van vooraanstaande
katholieke negerleiders. De Layman's Union telt onder haar leden doctoren,
advocaten, schrijvers, universiteitsprofessoren, een rechter aan het Federale Hof
(het hoogste rechterlijke ambt na het Supreme Court zelf), en kort geleden zag
zij een van haar leden gekozen tot de post van Borough President van Manhattan de hoogste post, waartoe in de geschiedenis van het Amerikaanse
gemeentelijke bestuur ooit een zwarte werd verkozen.
Als onderdeel van haar programma houdt de Layman's Union, samen met de
Catholic Interracial Council, iedere twee maanden een bijeenkomst, waar na
H. Mis, Communie en ontbijt, diverse sprekers optreden, die een rol van betekenis vervullen op het gebied van de rasverhoudingen.
De Catholic Interracial Council zelf is een tak van de Catholic Layman's
Union. In tegenstelling tot de Layman's Union was het doel van de Catholic
Interracial Council van het begin af voornamelijk op de practijk gericht. Men
voelde, dat voor de Katholieken de tijd gekomen was om positief een eind te
maken aan de ergernis van onverdraagzaamheid onder de rassen, die waarschijnlijk even sterk was bij Katholieken als bij niet-Katholieken.
Dientengevolge werd in 1934, met goedkeuring en steun van Kardinaal Hayes
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van deze levensvreugde geen voldoening vinden in afzondering: „Mijn hele
wezen leidde mij er toe te verlangen naar vereniging met anderen, met de
massa's om God te loven en te eren". En voor Dorothy Day was de Kerk der
massa's vanzelfsprekend: de Katholieke Kerk. Dat was voor haar voldoende
aanwijzing dat het de ware Kerk was, en zo meldde zij zich aan voor onderricht.
Eerst drie jaar later zouden Dorothy Day en Peter Maurin elkaar leren kennen. Miss Day had een opdracht van America en The Commonweal aanvaard
om een reportage te schrijven over de „Hunger March" naar Washington in
1932. Deze gebeurtenis deed haar oude belangstelling voor sociale rechtvaardigheid weer oplaaien en, zoals zij zelf zegt: „Toen de demonstratie voorbij was en
ik mijn verhaal had beëindigd, ging ik naar het nationale heiligdom van de
Katholieke Universiteit, op het feest der Onbevlekte Ontvangenis. Daar bad ik
een speciaal gebed, een gebed in tranen en smart, opdat het voor mij duidelijk
zou mogen worden, op welke wijze ik mijn talenten in dienst zou kunnen stellen
van mijn mede-arbeiders, van de armen".
Toen ze terugkeerde naar haar woning in New York vond ze Peter Maurin,
die op haar wachtte.
Het was de droom van Peter Maurin de samenwerking tot stand te brengen
tussen de Katholieke intellectueel en de werkman. Peter en Dorothy stichtten
samen het blad The Catholic Worker en het oorspronkelijke „House of Hospitality". Dit laatste was bedoeld als een inrichting, waar armen zouden worden
opgenomen, zonder lastige vragen, om er eenvoudig te worden behandeld als
Gezanten Gods. In Peters ogen was de bedelaar iemand, die je een gunst bewijst
doordat je hem moogt helpen. Van deze Houses of Hospitality werden er op
een bepaald moment een veertigtal in de Verenigde Staten geteld. Niet minder
dan achttienhonderd mensen per dag kregen te eten in de Catholic Worker te
New York.
Evenals Friendship House in Harlem zweeft de Catholic Worker steeds op de
rand van een financiële débacle. Ofschoon men met opzet van een technische
organisatie heeft afgezien, wist de Catholic Worker zowel alle materiële moeilijkheden als een aantal impopulaire tendenties te overleven, zoals pacifisme, de
Spaanse neutraliteit in de oorlog, anti-kapitalisme, oppositie tegen anti-semitisme
en rassenscheiding, verzet tegen „eerbiedwaardig" en zelfvoldaan Katholicisme.
De Catholic Worker ondervond veel critiek, en zonder twij fel is er reden tot
critiek, maar de beweging heeft onloochenbaar de kracht van een openhartig en
principieel Katholicisme aangetoond. Bovendien vervult zij een unieke functie in
America: het verschaffen van een toevluchtsoord, waar de dwazen en excentrieken uit de kudde van het Amerikaanse Katholicisme op sympathieke wijze
worden ontvangen.
De groep van de Catholic Worker heeft zichzelf altijd beschouwd als een
zuurdesem in de Kerk, en de werking van dit zuurdesem openbaart zich in de
vorming van organisaties als de Association of Catholic Trade Unionists
(ACTU) met hun succesvol blad Labor Union en hun tijdschrift I ntegrit y.
Ofschoon de stichters van beide groepen diepgaande meningsverschillen gehad
hebben met de Catholic Worker, zijn zij de eersten om te erkennen, dat zij
daaraan toch hun vorming en bezieling te danken hebben.
Daniel J. Sullivan
Fordham University
New York
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AN de kwestie of de grondwet van West-Duitsland toeliet dat Duitsers tot de

militaire dienst konden gedwongen worden en wier beantwoording door het
Opperste Gerechtshof te Karlsruhe op de lange baan was geschoven, heeft kanselier
Adenauer resoluut een einde gemaakt door de grondwet met twee derde meerderheid
in beide Kamers te doen wijzigen. Van heinde en ver waren de getrouwen, gezonden
en zieken, opgeroepen. De neuzen waren geteld en de Bondsdag aanvaardde, met
alleen de 150 socialisten tegen, de nieuwe defensie-paragraaf. In de Bondsraad, enige
weken later, werd het vereiste twee-derde op het nippertje gehaald: 26 vóór, 4 tegen
en 8 onthoudingen. President Heuss heeft deze aanvulling, welke de federale regering
bevoegdheid geeft toezicht uit te oefenen op de militaire zaken en de dienstplicht in
te voeren, ondertekend, zodat West-Duitsland gereed staat voor het lidmaatschap van
de E.D.G. Franse parlementsleden zijn ontsticht over deze overhaasting, waarin zij
een poging tot dwang zien om de behandeling van de E.D.G. in de Assemblée niet
langer uit te stellen. Zij hebben dan ook gevraagd, dat de Franse Hoge Commissaris,
natuurlijk in overeenstemming met de twee anderen, een veto over deze voorbarige
wijziging zou uitbrengen. In plaats daarvan hebben de Hoge Commissarissen de
amendementen goedgekeurd onder voorwaarde, dat zij eerst in werking mogen
treden, nadat alle belanghebbenden de E.D.G. geratificeerd hebben. De Franse regering staat nog steeds op het standpunt, dat zij vooraf zekerheid wil hebben van
blijvende hulp van Engeland (die reeds gedeeltelijk beloofd is) , van een Amerikaanse
verklaring, dat de Amerikaanse troepen voor de duur van het verdrag (50 jaar) in
Europa zullen blijven en van een definitieve regeling over het Saargebied. Niettegenr
staande het verzet, ook in eigen gelederen, heeft Adenauer omtrent dit laatste punt
het plan van v. d. Goes v. Naters, dat door de algemene commissie van de Raad van
Europa te Straatsburg aanvaard werd en waarin de Europeanisering van dit gebied
onder bepaalde voorwaarden omschreven werd, aanvaard en zijn opvattingen daarover
te Parijs aan Bidault uiteengezet. Bidault echter overhandigde hem een Frans tegenvoorstel „in de geest van hetzelfde plan". Het bleek nochtans, dat de opvattingen zo
uiteenliepen, dat Adenauer, na zijn bezoek aan Griekenland en Turkije, waar hij de
politieke en handelsbelangen van Duitsland behartigde, het gesprek zal moeten hervatten.
Om de Evangelische volgelingen in de C.D.U. niet van zich te vervreemden, is de
kanselier hun angst voor een katholieke politieke overheersing tegemoet gekomen
door na een driejarig dispuut een niet-katholieke gezant bij het Vaticaan te benoemen.
De benoemde is de 72-jarige Dr Jaenicke, die zijn standplaats in Pakistan tegen die in
Rome verwisselt. Met deze benoeming wordt enerzijds de oude Berlijnse traditie van
een protestant gehandhaafd, ofschoon anderzijds, doordat Beieren geen eigen gezantschap opricht, aan de Duitse katholieke vertegenwoordigers ten Vaticane een einde is
gemaakt. Koesteren de protestanten in West-Duitsland achterdocht, de socialisten
tonen zich uiterst vijandig tegenover het katholicisme. Zo hebben zij in Neder Saksen
een ontwerp-schoolwet opgesteld, waarbij religieuze scholen zoveel mogelijk geweerd
worden en bijzondere scholen slechts dan kunnen worden opgericht, wanneer het
bestaan van een toereikend aantal openbare scholen niet in gevaar wordt gebracht.
De bisschoppen en ook het Vaticaan hebben tegen deze onthoofding van katholieke
scholen een protest uitgebracht.

168
168

POLITIEK OVERZICHT
OVERZICHT
POLITIEK

Behalve onder
onder de zorg
zorg om
om de
deE.D.G.
E.D.G.goedgekeurd
goedgekeurd tetekrijgen
krijgen gaat
gaatdederegeringregeringBehalve
Laniel gebukt
gebukt onder
onder de toestand
toestand in Indo-China.
Indo-China. De rebellen
rebellen zijn er op uit
uit om
om voor
voorde
de
Laniel
van de
de conferentie
conferentie van
van Genève
Genèveeen
eenzo
zogunstig
gunstigmogelijke
mogelijkepositie
positieinintetenemen.
nemen.
aanvang van
hebben zich
zich uiteraard
uiteraard niet
niet gestoord
gestoord aan
aan de
de voorwaarden
voorwaarden door
door Laniel
Laniel voor
vooreen
een
Zij hebben
bestand gesteld.
gesteld. Zij denken
denken er
er niet
niet over
over zich
zichuit
uitLaos
LaosenenCambodja
Cambodjaterug
terugtetetrekken,
trekken,
bestand
hebben een offensief ingezet, waarbij
waarbij het
van Hanoi
Hanoi geweldige
geweldigeschade
schade
doch hebben
het vliegveld van
en het
het bergfort
berg fort Dien
Dien Bien
BienPhoe
Phoedoor
doorChinese
Chineseartillerie
artillerieen
enopeenvolgende
opeenvolgendestormstormleed en
lopen hevig
hevig werd
werd aangevallen.
aangevallen. Het
de zwaarste
zwaarste slag
slag van
van de
degehele
gehelestrijd
strijd in
in
lopen
Het was de
Indo-China. De Franse
Franse commandant
commandant wist zich
zich tetehandhaven,
handhaven, waarbij
waarbij de
demateriële
materiële
Indo-China.
hulp van Amerikaanse
Amerikaanse vliegtuigen
zware wapens
wapens zeer
zeer tetestade
stadekwam.
kwam.Intussen
Intussen isis
hulp
vliegtuigen en zware
prins Buu Loc, vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van zijn
zijn vader,
vader, keizer
keizer Bao
BaoDai,
Dai,teteParijs
Parijsaangekoaangekoprins
men om namens
namens de
de Franse
Franse Unie
Unie ininZuid-Oost-Azië
Zuid-Dost-Aziëzijn
zijneisen
eisentetestellen.
stellen.
men
de leden
leden van de
De drie
drie landen
landen zijn
zijn weliswaar bereid
bereid binnen
binnen de band
band van de
de Unie
Unieteteblijven,
blijven, maar
maar dan
dan
De
ook in
in het
hetgenot
genotvan
vanvolkomen
volkomenautonomie.
autonomie. De
DeFranse
Franseregering
regeringheeft
heeftvoorlopig
voorlopig
ook
besprekingen uitgesteld,
uitgesteld, blijkbaar
blijkbaar afwachtend
de strijd
strijd tegen
tegen de
de rebellen,
rebellen.
verdere besprekingen
afwachtend hoe de
naar welks beëindiging elke Fransman verlangt, zich zalontwikkelen.
narwelksbëidg Franmvelgt,zichaonwkel.
conferentie te Berlijn
Berlijn is,
volgens Molotof,
Molotof, niet
niet geheel
geheelvruchteloos
vruchteloos geweest.
geweest.
De conferentie
is, ook volgens
stichting van
vaneen
eeninternationale
internationale„bank"
"bank" voor
vooratoomenergie,
atoomenergie, door
doorEisenhower
Eisenhower
De stichting
de SovjetSovjetvoorgesteld, is het voorwerp
voorwerp geweest
geweest van
van besprekingen
besprekingen tussen
tussen Dulles
Dulles en de
voorgesteld,
gezant Zaroebin
Zaroebin te Washington.
Washington. Hun
Hun onderhoud
onderhoud heeft
heeft geleid
geleid tot
tot een
eenconcreet
concreetplan,
plan,
gezant
waarmee zich
zich ook de
de met
metAmerika
Amerika bevriende
bevriende landen
landen hebben
hebben kunnen
kunnen verenigen.
verenigen. De
De
waarmee
procedure-fase isis afgelopen.
tweede fase
fase zal
zalbestaan
bestaanuit
uiteen
eengeheime
geheimegedachtengedachtenprocedure-fase
afgelopen. De tweede
wisseling tussen
tussen beide
is nog
nog geen
geen reden
reden inin
wisseling
beide partijen.
partijen.De
De toenadering
toenaderingop
op dit
dit vlak
vlak is
waakzaamheid
tegen het
het communisme
verslappen. De
De „New
"New Look"
Look" voorziet
voorziet in
ineen
een
waakzaamheid tegen
communisme tete verslappen.
snelle luchtactie.
luchtactie. In geval van
van agressie
agressie waar
waar dan
danook,
ook,heeft
heeftDulles
Dullesverzekerd,
verzekerd,kan
kandede
president zonder
machtiging van
van het
het Congres
Congrestetevragen
vragenonmiddellijk
onmiddellijkvergelvergelpresident
zonder eerst
eerst de machtiging
dingsmaatregelen
Eisenhower benadrukte
benadrukte deze
deze verklaring
verklaringmet
metde
dewoorden:
woorden:
dingsmaatregelen treffen
treffen en Eisenhower
"Een
president, die niet
niet zonder
zonder aarzelen
aarzelen onmiddellijk
onmiddellijk zou
zou terugslaan,
terugslaan, verdient
verdient tete
„Een president,
worden
opgehangen. Bij
Bij de moderne
moderne bewapening
bewapening is geen
geen enkel
enkeluitstel
uitstelgerechtvaargerechtvaarworden opgehangen.
digd". Tot de
demoderne
moderne bewapening
bewapening behoort
behoort thans
thans de
dewaterstofbom,
waterstofbom, wier
wierkracht
kracht
digd".
- zeshonderdmaal
de atoombom,
atoombom, die
die inin1945
1945Hirosjima
Hirosjimateisterde
teisterde^-- zelfs
zelfs
zeshonderdmaal zo
zo groot als de
berekeningen van atoomgeleerden
atoomgeleerden te buiten
buiten ging,
ging, zodat
zodateen
eenaantal
aantalJapanse
Japansevissers,
vissers,
de berekeningen
die zich kilometers
kilometers ver
uit de
de buurt
buurt achtten
achtten er
er nog
nog het
hetslachtoffer
slachtoffervan
vanwerden.
werden.
ver veilig uit
Van Berlijn
Berlijn is
naar Caracas
Caracas (Venezuela)
(Venezuela) gereisd
gereisd om
om deel
deel tetenemen
nemen aan
aanhet
het
is Dulles naar
lOde
Panamerikaanse Congres,
van de
de2121Zuid-Amerikaanse
Zuid-Amerikaanserepublieken
republieken
10de Panamerikaanse
Congres, waar
waar van
(Costa-Rica
afwezig) twintig
twintighun
hunonderlinge
onderlingebelangen
belangenbespraken.
bespraken.Economische
Economische
(Costa-Rica bleef afwezig)
hulp
van de
de rijke
rijke noordelijke
noordelijke buur
buur werd
werd in
in het
hetvooruitzicht
vooruitzichtgesteld.
gesteld.Dulles
Dullesmaakte
maakte
hulp van
van de
de gelgenheid
gelgenheid gebruik
gebruik een
eenernstige
ernstigewaarschuwing
waarschuwingtegen
tegencommunistische
communistischeinfiltrainfiltraties te
te doen
doen horen.
horen. Alleen
AlleenGuatamala,
Guatamala, dat
datpractisch
practischreeds
reedsinincommunistische
communistische handen
handen
Is,
over deze
deze woorden
woorden en
enverklaarde
verklaarde niet
niet teteweten
wetenwat
watcommunisme
communisme
is, verwonderde zich over
eigenlijk
had gaarne
gaarne daarvan
daarvan een
een omschrijving,
omschrijving, maar
maar kreeg
kreeg van
van Dulles
Dulles een
een
eigenlijk is.
is. Het had
harde
afstraffing. Op deze
deze bijeenkomst
bijeenkomst werd
werd een
een resolutie
resolutie aangenomen,
aangenomen, waarin
waarin de
de
harde afstraffing.
koloniale stelsel
werd geëist,
geëist, zoals dat
dat nog
nog bestaat
bestaat in
in Brits
Brits en
en
afschaffing
afschaffing van
van het
het koloniale
stelsel werd
Frans
gevaar te
te bezweren
bezweren dat
dat onze
onzeWesterse
WesterseRijksdelen
Rijksdelenals
alszodanig
zodanig
Frans Guyana.
Guyana. Om het gevaar
worden
beschouwd, deelde
heer Lou
Lou Lichtveld,
Lichtveld, oud-minister
oud-minister van Gezondheid
Gezondheid in
in
worden beschouwd,
deelde de heer
Suriname,
mee, dat
dat sinds
sinds 1947
1947 de
de
Suriname, die
die als
als waarnemer
waarnemerop
op de
de conferentie
conferentie aanwezig
aanwezig was, mee,
West-Indische
Rijksgebieden in
zelfbestuur op alle
alle
West-Indische Rijksgebieden
in ontwikkeling
ontwikkeling waren
waren tot
tot volledig zelfbestuur
gebieden
met uitzondering
uitzondering van buitenlandse
buitenlandse betrekkingen
betrekkingen en
defensie. Het
Het beginsel
beginsel
gebieden met
en defensie.
van algemeen kiesrecht
kiesrecht was aanvaard en de gouverneur
gouverneur was alleen
alleen vertegenwoordiger
vertegenwoordiger

.

POLITIEK OVERZICHT

169

van de koning. Hun status was gelijk aan die van Cana da en beter dan die van
Porto Rico.
Onverstoord bouwt Washington voort aan de consolidatie van de Nato. Behalve in
Spanje bestaan er Amerikaanse militaire bases in Griekenland en Turkije Pakistan,
dat een verdedigingsverdrag met Turkije heeft gesloten en waarbij Irak zich nog moet
aansluiten om de ring compleet te maken, ontvangt, tot grote ergernis van Nehroe,
die met Pakistan over Kasjmir overhoop ligt, eveneens militaire hulp van de V.S.
En Nederland kreeg van minister Staf de verheugende mededeling, dat nog dit jaar
een escadrille Amerikaanse straaljagers in Soesterberg onder Nederlands opperbevel
wordt gestationneerd, dat de vijf Nederlandse divisies met Amerikaanse hulp zullen
worden uitgerust en de opleiding van Nederlandse piloten in de V.S. nog voor twee
jaar verlengd wordt. De Sovjet-Unie, die wederrechtelijk goed gewapende troepen in
de meeste van haar satellietstaten gelegerd houdt, zelfs nog in het als souverein
erkende Oost-Duitsland, heeft bij Griekenland. Turkije en Nederland protest uitgebracht tegen dergelijke acties juist nu maatregelen worden genomen om de internationale spanning te verminderen.
De onstuimige strijd door McCarthy tegen het communisme gevoerd doet afbreuk
aan het prestige der V. Staten in het buitenland, aan de eenheid van de republikeinse
partij, aan de eer van het Amerikaanse leger, aan de positie van de president en zelfs
aan de goede naam van de katholieke Kerk in Amerika. Haar tegenstanders trachten
de Kerk te vereenzelvigen met de katholiek McCarthy onder de valse leus: „ab uno
disce omnes", „zo zijn alle katholieken". Het is niet aan de bisschoppen, maar aan de
president om de tyrannie van deze senator in de commissie van onderzoek te beperken.
De afkeer van dit ondemocratisch gedoe heeft in de publieke opinie een gunstige
omkeer verwekt tegen de terreur van de senator uit Wisconsin.
Binnen één week heeft generaal Naguib, president van Egypte, de wisselvalligheden
van de fortuin aan den lijve kunnen ondervinden. Op 24 Februari door de Revolutionnaire Raad van militairen afgezet en als saboteur uitgekreten werd hij 1 Maart in
al zijn vroegere functies hersteld, en eindigde de „familie-ruzie" met omhelzingen
tussen Naguib en zijn belagers Nasser en Salem. Nasser werd vice-premier en militair
gouverneur van Egypte en is voornemens zich na de verkiezingen in Juni geheel uit
de politiek terug te trekken en met hem de gehele Revolutionnaire Raad. Deze wenteling van het rad van fortuin maakte de bevolking van Cairo dol van enthousiasme,
waarbij enkele betogers het met de politie te kwaad kregen. Meer ernstige botsingen
hadden er te Khartoem plaats, toen Naguib er het nieuwe Soedanese parlement wilde
openen. De Unie-partij, die een nauwe band met Egypte nastreeft, had er de meerderheid. De verslagen partij van de Oemma. wier hoofd de zoon van de in 1896 door
Kitchener verslagen Mandi is, trachtte bij die gelegenheid een revolutie te verwekken,
die weliswaar Naguib tot haastige vlucht dwong, maar tenslotte door de regering
werd bedwongen. Van al deze ongeregeldheden kreeg Engeland de schuld, dat de
Suez-zone niet wil verlaten. of er zelfs niet over wil onderhandelen, zolang de orde en
de rust in Egypte niet gestabiliseerd is.
De afschuwelijke overval van een bende op elf inzittenden van een Israëlische bus
heeft een politieke kleur gekregen doordat Israël de schuld werpt op de regering van
Jordanië. Deze ontkent hardnekkig in deze moordzaak betrokken te zijn. De wapenstilstandscommissie, waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn, weigerde een resolutie in Israëlische geest te aanvaarden, waarop de Israëlische delegatie niet langer
aan het werk wilde deelnemen en de bijeenkomst verliet. De overige staten van het
Midden-Oosten o.a. Syrië, waar thans de bejaarde Atassi weer president is geworden,

.

170

POLITIEK OVERZICHT

achten het gevaar groot, dat Israël, gehoord de recente oorlogszuchtige verklaringen
van vooraanstaande Israëliërs en gezien de troepenconcentraties langs de grenzen, tot
een actie zou komen, die het niet zou ondernemen „zonder de belangrijke Amerikaanse
,hulp, die het ontvangt".
NEDERLAND
Het gebruik van de waterwegen is voor Nederland een delicate zaak. Reeds sinds
het einde van de eerste Wereldoorlog, en feitelijk nog eerder bestond er verschil van
mening tussen Nederland en België over het kanaal Gént-Terneuzen, over de stop
van Ternaaien en over de aanleg van een Moerdijkkanaal. Sinds enkele maanden is
er een conflict met de West-Duitse regering over de toepassing van de Rijnvaart.
Aan de oplossing van het eerste punt is jarenlang gewerkt tot eindelijk de commissievan Cauwelaert-Steenberghe een eenstemmig rapport heeft uitgebracht, over welk
compromis de regeringen en de vertegenwoordigingen hun beschouwingen zullen
geven. De bepalingen zullen eerst tot uitvoering komen, wanneer de Benelux een feit
is geworden! Er zal dus nog heel wat water door Schelde en Rijn stromen alvorens
het Moerdijk-kanaal de verbinding tussen beide rivieren mogelijk maakt.
Naar de mening van de Nederlandse regering heeft West-Duitsland de acte van
Mannheim (1831) geweld aangedaan. Volgens deze Acte is de scheepvaart over de
Rijn van Bazel tot de zee volkomen vrij (geïnternationaliseerd). De Duitse regering
echter staat op het standpunt, dat voor het deelnemen van de buitenlandse Rijnvloot
aan het binnenlandse Duitse verkeer speciale vergunningen nodig zijn. De Nederlandse
schippers doen de Duitse te veel concurrentie aan. Tot dusver is nog geen grondslag
gevonden, waarop onderhandelingen met kans op resultaat kunnen beginnen. Los van
dit geschil staat de door de West-Duitse minister-president, Karl A rnold, naar aanleiding van de E.D.G., enigszins inopportuun, ter sprake gebrachte kwestie der
correctie-gebieden. Hij, en anderen met hem, beweren, dat, wanneer de E.D.G. door
alle betrokken landen geratificeerd is, het bezettingsrecht vervalt met de verordening
der militaire Britse regering, die de Zelfkant, Elten, Suderwick en Wyler onder
Nederlands beheer heeft gesteld, zodat de 12.000 Duitsers dan reeds tot hun vaderland zullen terugkeren. Men kan ook de stelling verdedigen, dat dit een zaak is ter
bespreking bij het definitief vrede sluiten.
Het protest door de Hoge Commissaris te Djakarta uitgebracht tegen de gevangenneming en de behandeling van een 25-tal Nederlanders heeft de Indonesische regering
afgewezen op grond dat de veiligheid van de staat (nog) niet toelaat grotere vrijheid
aan de gearresteerden toe te staan of nadere mededelingen aan de Hoge Commissaris
te doen. Wel heeft Sukarno het „Bureau van Irian" geïnstalleerd, dat zal strijden
voor de „terugkeer" van W.-N.-Guinea om te voorkomen, dat de nationale veiligheid
wordt bedreigd en om verkrachting van recht en menselijkheid te weren!" Een andere
vriendelijkheid is het plan om vanwege de onafhankelijkheidspolitiek op onderwijsgebied de 1500 Indonesische studenten in Nederland naar alle mogelijke delen van de
wereld te zenden waar studiemogelijkheden zijn. Intussen heeft de Indonesische Hoge
Commissaris na zijn terugkeer uit Djakarta verklaard, dat hij opdracht heeft onderhandelingen te beginnen om de Unie te verbreken en Nieuw-Guinea overgedragen te
krijgen.
In de Eerste Kamer is het geval Anneke Beekman ter sprake gebracht. Dit kind is,
nadat de ouders door de Duitsers waren weggevoerd, met blijvend levensgevaar door
enige katholieke dames verborgen en opgevoed. De rechtbank heeft gemeend de uitoefening der voogdij over haar te moeten toewijzen aan een Joodse stichting. Het is
,
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be grijpelijk, dat noch het kind, noch de pleegmoeder, aan elkaar gehecht, zich aan
deze uitspraak wensten te onderwerpen. Zij zijn ondergedoken en namen de vlucht
naar het buitenland. Het kerkelijk gezag weigerde in deze zaak de rol van deurwaarder te vervullen en handhaaft de vrijheid van geweten van iedere gelovige zich niet
aan de beslissingen van het burgerlijk gezag gebonden te achten. Ten overvloede
wees het Eerste Kamerlid, Witteman, erop dat men zich in de eerste plaats behoort
af te vragen, waar het levensgeluk van dit kind ligt. Van Joodse en andere antikatholieke zijde heeft men er een rel van gemaakt en over „kinderroof" geschreeuwd.
Ondanks de rechterlijke uitspraak, zou men de kinderroof eerder aan de andere zijde
zoeken. „Summum jus" is in dit geval: „summa injuria".
1-4-'54

K. J. D.
BELGIË

In één geweldige rush bereikte het Parlement rond midden Maart het einde van de
legislatuur: op 11 Maart keurde de Kamer de conventie met de H. Stoel betreffende
Kongo goed, op 12 Maart bracht de stemming in de Senaat met 125 stemmen tegen
40 en 2 onthoudingen de definitieve bekrachtiging door België van het verdrag over
de E.D.G., op 14 Maart verscheen in het Staatsblad de verklaring tot grondwetsherziening waardoor beide Kamers rechtens ontbonden zijn, alsmede het ontbindingsbesluit voor de provincieraden. De datum der verkiezingen werd officieel op 11 April
vastgelegd. En daarmee was voor de kiescampagne de baan geheel vrij.
Zelfs in een kalme verkiezingsperiode als deze, krijgt men gemakkelijk last van
verkiezingskoorts, en is men geneigd, meer aandacht te besteden aan de campagne,
dan aan de gebeurtenissen die er juist aan voorafgingen, of binnen haar tijdsbestek
vallen. We willen aan die neiging niet toegeven. Daarvoor is het belang van sommige
dezer gebeurtenissen te groot.
De conventie betreffende Kongo strekt in wezen tot het instellen van een eigen
hiërarchie in onze kolonie, waardoor deze ophoudt „missiegebied" te zijn. Bij deze
gelegenheid werden de verhoudingen tussen Kerk en Staat in dat gebied en o.m. de
voorrechten van de kerk volledig en in detail gerecapituleerd. Dit gaf aanleiding tot
een heftig anticlericaal offensief waarbij veel kwade trouw en bewust valse interpretatie te pas kwam en waarvan het doel eenvoudig was, de conventie te kelderen.
De socialisten zijn in die richting heel ver gegaan, zover zelfs dat zij door de liberalen
niet gevolgd werden. Deze onthielden zich bij de stemming — misschien uit vrees,
teveel stemmen aan bepaalde scheurlijsten te verliezen. Dit betekent echter niet, dat
het anticlericale bindmiddel tussen de linkse partijen zijn kracht verloren heeft, zoals
ten overvloede bewezen werd door het kartel in Limburg en Luxemburg, dat ook de
steun van de communisten mag genieten. De heer Terfve insinueerde zelfs, tot grote
ontstemming van bepaalde socialisten, dat er een nieuw volksfront zou kunnen worden
gevormd, indien de politieke constellatie in het nadeel der C.V.P. zou omslaan.
Hetzelfde anticlericalisme is trouwens de drijfveer van de „revanche" welke dhr Buset
voor het officieel onderwijs beloofde: de linksen kunnen zich blijkbaar niet neerleggen
bij de schoolvrede. Hoe dan ook, het anticlericalisme is een belangrijk element voor
de komende verkiezingen.
Op de overtreffende trap der belangrijkheid staat de bekrachtiging van het E.D.G.verdrag. Het gaat hier niet alleen om een nieuwe bevestiging van België's Europese
gezindheid die reeds met het Schuman-plan gebleken was. Het gaat hier ook niet
alleen om het erkennen van de wenselijkheid van een Duitse herbewapening en een
samenwerking met dit herbewapend Duitsland. Een echte omwenteling in de staats-
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gedachte voltrekt zich meer en meer. De in het verleden vasthangende geesten spreken
van „opgave van souvereiniteit". De juiste uitdrukking voor hetgeen op het ene plan
na het andere gebeurt is het „in gemeenschap brengen van souvereiniteit". België
heeft, zoals Nederland, zich daartoe nu ondubbelzinnig bereid verklaard. Dat is op
zichzelf belangrijk genoeg, of de E.D.G. nu onmiddellijk werkelijkheid wordt of niet,
of Frankrijk nu eindelijk mee gaat of niet. En achter de feiten zien we een tweede
werkelijkheid die haar teken over de verkiezingen houdt: de Europese werkelijkheid.
De kiezer zal moeten beseffen dat hij niet alleen over het toekomstig politiek beleid in
België beslist, maar dat het gaat om de geest waarin Europa zal worden opgebouwd,
om de toekomst niet van enkele jaren maar van gehele generaties.
Men weet, dat de grondwetsherziening practisch ook alleen tot doel heeft de
verdere uitbouw van Europa voor ons land juridisch mogelijk te maken. Behoudens
de eveneens zeer gewichtige vastlegging van de betrekkingen tussen Kongo en het
moederland, zijn de overige wijzigingen in hoofdzaak toetsen aan het toilet van ons
charter opdat het er weer verjongd en modern zal uitzien. Ons Vlamingen kan het
echter niet onverschillig laten, dat bij deze gelegenheid eindelijk een Nederlandse tekst
zal warden opgesteld, die evengoed rechtsgeldigheid zal hebben als de Franse. Hebben
wij daarvoor tot 1954 moeten wachten, het is desniettemin een gebeurtenis die de
Vlamingen een stap verder brengt naar de algehele gelijkberechtiging.
In het betrekkelijke rumoer van de kiescampagne zijn het echter andere thema's die
het hoge woord voeren. Daar gaat het om de diensttijd — waarover de gemengde
militaire commissie een voor de regering geenszins ongunstig verslag heeft ingediend
om de werkloosheid -- waartegen niemand betere middelen weet dan die welke
door de homogene regering werden voorbereid ---- om de welstand van de bevolking
waar de fictieve critieken door de feiten worden weerlegd. Opvallend is de armoede
aan materiaal bij de oppositiepartijen, armoede die wel in eerste instantie de oorzaak
is voor het tekort aan gloed. Wat moet men er van denken, wanneer de socialisten
dag in dag uit de sinds lang uit de homogene regering verdwenen Pholien aanvallen,
wanneer ze uit enkele C.V.P.-propagandawagens van Duitse herkomst een schandaal
trachten te maken? Wat moet men ervan denken, wanneer men vaststelt dat het
C.V.P.-programma dat lang vóór de andere werd gepubliceerd, a.h.w. die andere tot
voorbeeld heeft gediend en dat op de meest flagrante wijze? Wat moet men ervan
denken wanneer de socialisten ondanks een agitatie die tien millioen zal gekost
hebben, er niet in slagen de bevolking uit haar rust op te schrikken? Het is een feit,
dat de linksen het zelf met lede ogen aanzien.
,

Naschrift
De verkiezingen van 11 April hebben een achteruitgang van de C.V.P. gebracht,
maar in een veel sterkere mate dan --- ook door de oppositie — verwacht werd. De
C.V.P. verloor niet alleen de volstrekte meerderheid in beide Kamers, maar kwam op
een lager peil te staan dan ooit. Als winnaars traden de socialisten te voorschijn. Hun
vooruitgang, sedert 1949, accentueert zich meer en meer, en wel over het hele land.
Hoogstwaarschijnlijk is dit niet alleen het succes van hun demagogie, maar staan we
voor een ernstige politieke structuurverschuiving die zich, na Wallonië, ook in Vlaanderen openbaart. De dissidenten anderzijds veroorzaakten bij de meerderheidspartij een
groter verlies dan hun zuivere winst bedroeg: hun fiasco is er duidelijk door onderstreept. Het is nu nog te vroeg om verder in te gaan én op de diepere gronden van de
nederlaag der C.V.P. én op het uitzicht van de aanstaande regering.
L. Deraedt
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De drievoudige verrassing van Leo Mets
Tot voor enkele maanden was de romancier Leo Mets, schrijver nochtans van
drie boeken, praktisch een onbekende; in
het najaar van 1953 viel hem, in één
week, een drievoudige verrassing te beurt.
Voor zijn Christiaan Reinland, een historische roman uit de vijftiende eeuw, verleende de Koninklijke Vlaamse Academie
hem de Karel-Barbier-prijs. Tegelijk ontving hij, vanwege het Davidsfonds, de
Emiel-Vlieberghprijs 1953 voor zijn handschrift Mathilde. En meteen ontstak een
ander handschrift, Flarden aan de mast,
een uitgever in geestdrift. Werk van meer
dan vijf jaar, schijnbaar onopgemerkt of
nergens aanvaard, kwam ineens tot zijn
recht; ineens bleek het artistieke en menselijke formaat van een kunstenaar, die
moedeloos de pen had kunnen neerleggen.
Zal hij nu, na deze drievoudige erkenning, in blijvend gunstige omstandigheden
zich ontplooien? Wij hopen het, niet zonder enige vrees.
Christiaan Reinland, van 1951, is het
verhaal van een Franciskanermonnik in
de Boergondische tijd. Vervaarlijk strijdt
deze om zijn roeping; tenslotte sterft hij
als martelaar in Bohemen. — Mathilde,
nu pas verschenen (Davidsfonds, Leuven,
1954, 256 blz.) , volgt het vereenzaamd
verkwijnen en sterven van een vrouw in
Flarden aan de mast
een Scheldedorp.
(Heideland, Hasselt, 1954) ziet een gewetenloze verleider-van-formaat, door
steden en dorpen, naar zijn ondergang
gaan. — En bij deze reeks voegen wij het
onuitgegeven G od in het dal, het beste
boek tot nog toe: in het Zwitserland van
de zestiende eeuw verloopt, geweldig en
tragisch, een dorp zonder priester ... .
Deze vier romans, onderling heel verscheiden, ontbloeien nochtans aan dezelfde
inspiratie.
Mets zoekt het diepe geheim in een
mens, zijn godsdienstige houding en zijn
levensbestemming. Beter: hij ondergaat
het zonder zoeken; hij komt er op uit.

Het mysterie van een pelgrim-op-deaarde: een zwakke die onbemind vergaat;
,--- een hoogmoedig-sterke die anderen en
zichzelf verderft; ^-- een zoekende in de
onzekerheid, uiteindelijk door God bewoond en getransformeerd) Doch telkens
stelt hij zijn hoofdheld in een gemeenschap, een land, een tijd; de ruimere sfeer
ervaart hij zoals de persoonlijke ziel: aan
sfeer en ziel geeft hij zich over.
Die overgave is zijn kracht, voorlopig
ook zijn zwakheid: hij beheerst zijn materie nog niet. Wel in het meer beperkte,
zoals bij Mathilde; niet in het grotere.
Dat voert hem mee: niet wanordelijk
zwalpend; eerder als een vervaarlijk-eenvormige kracht, een bruisende bergstroom.
Hij siddert onder het stramme zelfbedwang; hij draagt die macht als een gevaar en een zegen.
Het meest treft ons de bijzondere stijl:
tegelijk scherp tekenend, diep doordringend, en niet zonder symboliek. Soms
doet hij een ietsje precieus aan; vaker
mist hij vlotheid en breedgolvend rhyth
me; — maar niemand kan, zoals hij, met
een opeenstapeling van kleine realia het
diepere leven machtig raken. Hij zet zich
aan het schrijven; tot in de geringste bijzonderheden volgt hij de werkelijkheid,
die, opengaand in de diepte, hem soms
dreigt te verzwelgen. Schrijvend wordt
hij, van scherp waarnemer, peilend ziener; vanzelf komt hij in de geheimzinnige
wereld uit, waar de diepere waarden of
onwaarden stichten of verderven.
Wij slaan zijn Reinland zo maar open;
volgende paragraaf illustreert onze voorstelling:
Wanneer kort nadien de bel voor de
middernachtdienst luidt en de broeders
zich in stille rij door de gangen naar de
kerk begeven en onder de olielamp doorgaan, let Christiaan op de schaduw die
hen allen volgt. De schaduw beweegt
achter hen wanneer ze het licht naderen,
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krimpt en verbergt zich wanneer ze het
licht nabij zijn en springt voor hen uit en
groeit wanneer ze het licht de rug toekeren. Aldus denkt Christiaan aan het licht
dat door de mens ontvangen wordt, de
mens die de schaduw verwekt. Hij denkt
aan broeder Hubertus, die naast hem geknield de zware psalter in de bevende
handen houdt, die hem in deze kerk heeft
leren bidden. Hij denkt aan anderen die
het licht de rug toekeren en de schaduw
vóór zich uit werpen, aan anderen die het
licht naderen en de schaduw achter zich
laten en vurig is zijn verlangen naar het
Licht. Van een zeldzame schoonheid en
waarheid is zijn gebed (blz. 71).
Even toevallig schrijven we, uit Mathilde, een paragraaf over. De uitgeleefde
vrouw ligt op haar sterfbed:
In het snijwerk van de klok stonden als
zinnebeelden van de tijd een zaaier en een
maaier afgebeeld. De zaaier omdat immeraan nieuw leven geboren werd, de maaier
als de onverbiddelijke aansnijder van de
levenswortel. Misschien was er wel iemand
in het vertrek die, de richting volgend
waarnaar de stervende zo fel de blik gericht hield, zich bezon in het zinnebeeld
van 's werelds vergankelijkheid. In de
vroege, donkere herfstavond moest zoveel
verwelken en sterven (blz. 243) .
Een derde paragraaf, uit Flarden aan
de mast, vormt, in een discussie, iemands
kalm antwoord op een pas geformuleerde
gociloochening:
Goed, God er uit, maar wat rest er dan
nog? Een autonome mens zonder bodem,
plafond of grens, zoals de moderne
beeldhouwkunst haar onderwerpen in hun
stand geen onderste of bovenste meer laat
verkennen, een ruige huid waardoor
de van hun anker losgeslagen hartstochten heen barsten, --- het oeraanvankelijke,
het donkere en doffe, de deformatie, het
schokeffect van de moderne schilderkunst,
— met een van pijnlijke wanhoop-schruwels verwrongen mond, r treffend weergegeven door de systematische wanklanken in onze moderne muziek. Men kan
die mens een zonderling dier noemen of
hoogstens een aan het eigen leven verziekt wezen, van zijn middelpunt weg op
drift, verstoord in al zijn verhoudingen.
Ik haal er de kunst bij, omdat de kunstenaar als geen ander zijn tijd beleeft en
naar de oplossing der levensproblemen

streeft; welnu, de moderne kunstenaar
draaft in een kring zonder uitkomst, of
beter, zijn uitkomst blijkt geen einde te
zijn maar de chaos, misschien wel de
ouderdomsfase van een ondergaande cultuur (handschrift, blz. 172) .
Uit G od in het dal zouden we, even
gemakkelijk, schitterende voorbeelden ophalen van zulk visionair realisme. Teksten
namelijk die, om een té stoute vergelijking
te gebruiken, door hun som van concreetheid en álles-houdende greep, even aan
een schilderij van Van Eyck doen denken.
In geen enkele sfeer verwijlt deze kunstenaar zo spontaan, als in de godsdienstige spanning tussen heiligheid en boosheid.
Geenszins in het abstracte, zelfs niet
vooreerst in het kosmische; maar in het
diepe mensengemoed. Schrijvend wordt
hij, juist bij het verzorgen van detail en
vorm, meegesleurd naar afgronden en
vervaarlijkheid. Juist daarom dienen zijn
romans zich allesbehalve burgerlijk aan:
zeker Reinland niet met zijn religieusmartelaar; evenmin Flarden met zijn dekadente bederver; nog minder God in het
dal met zijn verwording van het dorpzonder-priester; en zelfs Mathilde niet,
omdat de liefde-als-levensbehoefte zich
daar opdringt. Het gewone leven, met

gangbare opvattingen en doenwijzen,
glijdt over hem heen: zonder opstandig
verzet beweegt hij zich daarin als een té
grote vogel. Het andere, het onberekenbare en geheimzinnige, de zonde die God
aanrandt en God die ze overwint, trekt
en verlokt hem, al vreest hij soms het
eigen eventuele ontdekken ....
Doch deze rasechte schrijver, deze man
van formaat, lijkt ons nog een romancierin-wording. Nog moet hij de laatste verfraaiing afleggen, het laatste manierisme,
de laatste overladenheid. Beter moet hij
de roman nog uitbouwen; meer communicatief moet hij vertellen. Hoofdzaak blijft
echter het leven zelf: diens diepte en volheid maakt het kunstwerk diep en vol
En gaat Leo Mets, door de drievoudige
verrassing vernieuwd, naar een opmerkelijke levensvruchtbaarheid nu toe, artistieke en andere? Alles wijst in die richting.
.. .

Em. Janssen S.J.
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„Carmen" van G. Bizet 1)
Claude Debussy schreef in Monsieur
(Paris, 1921) over
de nationale Franse opera: „Enfin, il
faudrait surtout faire immensément de
musique et ne pas entretenir le public
dans une nonchalance voulue".
Schreef de componist van Pelléas et
Mélisande dit eigenlijk over het componeren van opera's, zijn woorden gelden ook
van de uitvoering ervan. Gevraagd moet
immers worden, wáár altijd weer het
zwaartepunt moet liggen bij de zorgen om
een volmaakte uitvoering. Dit geldt vooral van werken, die óverbekend zijn. De
Carmen is sinds 3 Maart 1875 alleen al in
de Opéra comique te Parijs, waarvoor zij
geschreven werd, ongeveer 2700 keer opgevoerd.
In de radio zijn de Carmen-potpourris
niet van de lucht. Iedereen kent het Toreador-lied en vele andere onsterfelijke
melodieën uit dit werk van Bizet. Daarom
alleen al is een opvoering een moeilijke
onderneming. Hierbij komt, dat de componist zelf vóór de eerste opvoering
maandenlang onaangenaamheden had en
strijd voerde met het orkest, dat de muziek veel te moeilijk vond en met het
koor, dat hem kwalijk nam, dat het niet
alleen zingen, maar óók spelen moest.
Wie de partituur goed kent, weet, dat
de orkestpartij (de partituur telt 1200
bladzijden, die Bizet in twee maanden instrumenteerde) ongemeen rijk, en moeilijk
is. Zij heeft namelijk niet het fresco-achtige karakter, dat slechts grote contouren
en zware kleuren brengt, maar is als een
tot in de kleinste détails afgewerkt schilderij, die beelden oproept van Memlinck,
de gebroeders Van Eyck, Fra Angelico,
Rafaël, maar tegelijk Rubens en Rembrandt.
Een publiek, dat zijn Carmen kent, moet
natuurlijk blijvend geboeid worden bij
herhaalde opvoering. Hoe zal men dit
doen? Iets werkelijk nieuws kan men niet
brengen en behoeft ook niet gebracht te
worden met dit ontzettende drama, waarvan Romain Rolland gezegd heeft, dat het
de hoogste muzikale verwerkelijking blijft
van de ene pool van de Franse geest en
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waar de meest tegenstrijdige grote componisten als Brahms en Wagner, Gounod
en Wolf, Tschaikowsky en Busoni, Debussy en Saint-Saens, Puccini en Strawinsky zeer hoge bewondering voor hadden.
Men kan trachten het publiek te blijven
trekken door min of meer bijkomstige
zaken nu en dan te veranderen: door de
ingang van de arena te verplaatsen, door
andere lichteffecten, door nieuwe costuums enz. enz. Zeer waarschijnlijk zijn
alle pogingen op den duur vergeefs, als
men elke verbetering niet zoekt te bereiken op het grote essentiële punt: de muziek zelf. In Carmen komt de muziek op
de eerste, tweede en derde plaats. Had
Bizet zelf dáárom zo vele moeilijkheden
met orkest en koor?
Schr. dezes is van mening, dat alle
veranderingen in uiterlijkheden, ook als
men veronderstelt dat het verbeteringen
zijn, niets uithalen, als de zorg voor de
muziek niet zo ver gaat, dat zij de rijkdom der partituur zo volmaakt mogelijk
tot klinken brengt.
Hiervoor is een veel nauwgezetter studie nodig en een veel magischer macht
van de dirigent, dan men vaak als resultaat te horen krijgt. Zolang het Choeur
des Gamins „Avec la garde montante
niet ritmisch, in zingen en stappen, volmaakt is, maar steeds de neiging bij de
jongens vertoont, het liedje te verzingen
en het tempo nerveus of slordig-dreunerig
op te jagen, bederft men het zo fraaie
tafereel van het aflossen van de wacht.
Verbétert men Bizets meesterwerk, door
tijdens de Entr'acte-muziek het doek niet
gesloten te houden, maar ofwel een afbeelding van zigeuners, belicht, te vertonen, alsof de muziek zelf niet diep en ontzettend genoeg is, om ons te vervullen en
mee te slepen? Verbétert men, wanneer
het gordijn opengaat tijdens het laatste
tussenspel en, in strijd met de aanwijzing
der partituur, men een ballet dansen laat
vóór het eigenlijk begin van de 4e acte?
Het kijken naar de danseresjes rukt de
toeschouwers weg van de meeslepende en
oneindig weemoedige muziek, met de kla-

1) Naar aanleiding van de opvoe ri ng te Amsterdam.
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gende hobo en typisch gesloten phrygische toonsoort in de dalende toonreien.
Wij zien quasi-vrolijk lachende gezichtjes
van dansende meisjes. Wat heeft dit te
maken met het ontzettende drama in de
ziel van Don José, die bergafwaarts de
afgrond tegemoet gaat, meegesleurd door
krankzinnig makende passie, die hem als
een noodlot („la destinée"!) voortdrijft
naar de aangrijpende ontknoping van dit
drama van menselijk lief en leed en demonische verhoudingen?
Tast men dit drama niet aan, als Carmen in de eerste twee bedrijven haar
kracht te vroeg en te veel zoekt (niet
overeenkomstig de partituur) in mimiek,
in grappigheden, in extra-maniertjes, in
een ongemotiveerde lachscène, als zij
merkt, dat José jaloers is? Is zij dan wel
voldoende de „séduisante” schone vrouw,
die door magische betovering, meer dan
door spot, mannen aan zich kluistert? En
vooral: zij moet „zingen", zij moet „muziek maken"! De grote Habanera vóór
haar gevangenneming en de Séguedille
als zij geboeid is, moeten „muzikaal" van
een meeslepende schoonheid zijn, te vergelijken met de magie van de rattenvanger van Hamelen (o.a. bij Hugo Wolf) .
Er moet een prachtige stem zijn, zo iets
als die van Kathleen Ferrier, en een volmaakte eenheid met het orkest, allemaal
zaken, waarbij cabaretachtige manieren
wel heel en al in het niet moeten zinken.
„Enfin, il faudrait faire immensément de
musique" ... Het z.g. vrije „speel-zingen",
té vrij buiten de muzikale maat, doet
slechts afbreuk aan de gevoelswereld van
het drama. Waar de in beweging zijnde
spelers, individueel of „en masse", lopen
op de muziek, daar is geen enkele slordigheid toelaatbaar. Want, ofschoon opgenomen in de muziek, staan die bewegingen, als ze slordig zijn, er toch weer buiten, ja, zijn er mee in strijd. Meesterlijk in

dit opzicht is in de Amsterdamse opvoeringen één klein trekje. Het is dáár, waar
de Dancaïre, die altijd voortreffelijk op
de muziek speelt, van Carmen verneemt,
dat zij verliefd is. De muziek geeft driemaal een zeer kort spits figuurtje, vlak
voordat de Dancaïre zingt: „La chose,
certes, nous étonne". Hij stapt naar Carmen toe en trekt één keer op een der
figuurtjes grappig en volkomen muzikaal,
zijn ene been hoog op, precies in de ritmiek en de spitse melodiek van het orkest:
het effect is ongelofelijk van uitdrukking
en plastiek.
Met dit voorbeeld willen wij slechts
illustreren, dat de muziek op de eerste tot
en met de derde plaats dient te komen.
Om dezelfde reden schijnt het beter,
zich aan de partituur te houden, waar
Don José achter de coulissen zijn eerste
„Halte-là! Qui va là?" van verre zingt.
Wanneer dan tegelijk op het toneel scherpe vrouwenstemmen spreken, bederft men
toch eigenlijk het uit verre verte opdoemende lied.
Als, na het gevecht tussen José en
Escamillo, de laatste verdwijnt en men op
het toneel veel leven maakt, gaan de
rijkste détails van contrapuntische en harmonische schakering in de toreadormelodie van het orkest ten enemale verloren.
Wanneer aan de geschetste eisen niet
volmaakt genoeg beantwoord wordt, kan
zeer zeker de opvoering van deze aangrijpende opera toch nog grote indruk
maken. Maar wie de partituur kent met
zijn duizend, meer verborgen, schoonheden, gaat toch met een zekere teleurstelling naar huis.
Hoe sterker de muziek in Carmen is,
hoe heviger het drama. Aan decors of
costuums mag iets ontbreken, aan de muziek niet. Wie de muziek redt, redt het
drama.
J. Vollaerts S.J.

Najaar van Hellas
Ieder boek heeft zijn eigen physionomie,
die aantrekkelijk of vervelend, verrukkelijk of dof kan zijn. Zij kan ook, zoals in

het werk Ewiges Griechenland 1 ) van
Martin Hurlimann, mysterieus en boeiend
zijn. Dit karakter voelde Hurlimann zelf

1) M. Hurlimann, Ewiges Griechenland. Ein Schau- and Lesebuch. -- 2e Atlantis- Verlag,
Zurich, 1953, 193 pp., 91 pl. 21 X 22 cm., geb. Zw. Fr. 33.30.
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aan: hij plaatste op de stofomslag niet
meer de kariatiden van de eerste uitgave,
maar de kop van de Kritiosknaap, die de
gesluierde physionomie van het gehele
boek concretiseert. Reeds bij de prachtige
aanhef met de elegische hymne „Der
Archipelagus" van Holderlin en de zingende kleuren van het Parthenoon worden we door geen onverdeeld enthousiasme meer aangegrepen, maar vervuld met
een onbepaalde weemoed. Htilderlin zong
van de rijpende herfst der Griekse cultuur. Maar wij hebben ook geluisterd
naar het ruisen van het „Najaar van Hellas" van A. van Wilderode, waar het
hunkeren naar de voltooiing tot een pijnlijke vraag naar de mislukking wordt. En
verder verwijlend bij de reeks prachtige
platen van de Griekse architectuur en
beeldhouwkunst, met de muziek van H45lderlin's vers nog in het oor, gaan we de
afstand beseffen tussen het boek dat wij
doorbladeren en de dichter die het inleidde. Slechts enkele reproducties beelden
werken af die Holderlin heeft bewonderd.
Ewiges Griechenland is niet het Griekenland van Winckelmann, Goethe of Holderlin. Het wijkt terug naar de oorsprong,
-- de archaïsche ^-- van de Griekse cultuur, ver van haar uitbloei door deze
dichters verheerlijkt. Tussen „Der Archipelagus" en Ewiges Griechenland ligt een
eeuw van verrassende ontwikkeling, waarvan we ook in het boek van Hiirlimann
de echo vernemen uit de teksten, die
overwegend uit de XIXe eeuw afkomstig
zijn.
Duidelijker nog zien we de houding
van het Westen der negentiende eeuw
tegenover zijn antieke oorsprong in het
vlot geschreven werk van Max Wegner:
Altertumskunde 2 ) . We kenden reeds de
knapheid van de auteur van Land der
Griechen om oude teksten tot een boeiend
geheel samen te lezen. In zijn nieuw werk
biedt hij ons de geschiedenis van de archeologie, zoals de Duitsers die begrijpen,
in een bloemlezing van teksten uit alle
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eeuwen en landen. Hildebert, bisschop
van Le Mans, bezingt er de onvergelijkelijke roem van Rome's puin, terwijl zijn
kathedraal nog niet voltooid is. Pius II
Piccolomini schrijft aan de jonge hertog
Sigismond van Oostenrijk een brief over
de vormende waarde der Oudheidkunde
en Rafaël richt zich tot Leo X om zijn
onverholen bewondering voor „de goddelijke geesten dier Oudheid" uit te drukken. Meer dan een derde van het boek
echter handelt over de negentiende eeuw
en haar even gepassioneerde als wetenschappelijke studie van de Oudheid.
De kenniswoede van de voorgaande
eeuw beperkt zich niet tot de klassieke
Oudheid, waarvan zij onverwachte aspecten ontdekt. Niet alleen de Helleense bodem wordt doorwoeld! In 1811 beginnen
de systematische opgravingswerken naar
de overblijfselen van Babylon en de resten van de cultuur van Mesopotamië. De
eigen aard van dit continent wordt getekend door Albert Champdor in een breedvoerig lyrisch opstel waarin heden en
verleden door elkaar bewegen en uit het
puin de gestalten der koningen oprijzen
die de beschaving van het Nabije Oosten
hebben gedragen 3 ). Albert Champdor
ontveinst zijn voorliefde niet voor de
exotische charme van deze brandende
woestijnen boven de gouden maat van het
Griekse schiereiland. Ook in zijn boek
Les Ruines de Palmyre 4 ) getuigt Champdor van de geheime aantrekkingskracht
van het ondoorzichtige Oosten en van de
koortsdromen die in zijn boeken nog blijven doorleven. Ook de negentiende eeuw,
niettegenstaande haar klassiek ideaal, is
eraan bezweken. Les Ruines de Palmyre
is geen oorspronkelijke titel. Reeds in
1753 leerden verbaasde Westerlingen dit
Tadmor der Woestijn op het kruispunt
der karavaanwegen kennen. In de gravures die Champdor publiceert vinden we
de neerslag van hun bewondering en het
deels onuitgegeven illustratiemateriaal
verklaart hun verbazing dit indrukwek-

2) Dr Max Wegner, Altertumskunde (Orbis Academicus). — Verlag K. Alber, Freiburg/Munchen,
VI.335 pp., 18 pl., geb. 18 D.M.
3) A. Champdor, Babylone et Mésopotamie. Les Hauts Lieux de l'Histoire 2. — Albert Guillot,
Parijs, 1953, 166 pp., 142 pl., 8 kip. 32 X 24 cm., geb. Fr. Fr. 3.600.
4) A. Champdor, Les Ruines de Palmyre. Les Hauts Lieux de l'Histoire 3. — Albert Guillot,
Parijs, 1953, 173 pp., 206 pl., 8 klp. 32 X 24 cm., geb. Fr. Fr. 3.900.
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kend puin midden in de zandvlakte te
ontdekken. De negentiende eeuw ging
ook dit puin opnieuw onderzoeken. Zowel Babylone et Mésopotamie als Les
Ruines de Palmyre zijn prachtig uitgegeven werken met een rijke illustratie, waaronder verscheidene kleurreproducties. Het
illustratiemateriaal over Palmyra is wel
het belangrijkste om zijn oorspronkelijkheid en verscheidenheid.
Terwijl Schliemann zich voorbereidt
om de ligging van Troie te ontdekken,
dringt in 1868 een Spaanse jachthond binnen in de grotten van Altamira, waar
sedert de voorhistorische ijstijd geen levend wezen meer was geweest. Hij toont
de moderne mens, die na Griekenland te
hebben verafgood nu volop bezig was het
Oosten te ontdekken, de voorgeschiedenis
van zijn eigen gewest. Zo komt de moderne mens Auf den Spuren des Eiszeitr
menschen b) , zoals H. Kuhn het boek
heeft genoemd, waarin hij met een groot
inlevingsvermogen verhaalt van de blijvende ontsteltenis die de mens aangrijpt
bij de ontmoeting met deze onvermoede
kunstwerken in de schoot der aarde. Hoewel Kuhn soms op de rand van het banale komt in zijn religieuze interpretaties,
toch ligt de grote verdienste van zijn
werk in het feit dat hij een levendige ontmoeting weet te bewerken tussen de mens
van deze tijd met het werk van mensen
die zonder onze beschaving en zonder
onze techniek tenslotte even diep mens
waren. Van twee kanten uit komen we
dichter bij de oorsprong van de Griekse
cultuur: afdalend vanuit de geschiedenis
der Griekse kunst en opstijgend vanuit de
voorgeschiedenis.
Dit interesse voor oude en vreemde beschavingen breidt zich in die zelfde negentiende eeuw uit tot de middeleeuwse
culturen 6 ), waarvan de Moorse kunst een
niet te verwaarlozen aspect is, zoals
Male reeds aantoonde. In een derde boek
van Albert Champdor, het eerste van de

reeks „Les hauts Lieux de l'Histoire",
waarin ook beide voorgaande boeken van
Champdor verschenen, wordt wellicht het
schoonste geheel van de Moorse kunst,
het Alhambra van Granada, belicht in
een schitterend essay 7 ) . Bij een tekst van
Champdor, die op de eerste plaats een
dichter is, kan men steeds aanmerkingen
maken. Hij laat zich inderdaad al te vaak
meeslepen door het rhythme van een zin
en de klank van een woord. Hij bezit
echter de gave om de geschiedenis te
doen herleven. Champdor beschrijft de
geschiedenis zoals men die beleeft: door
de kleine, alledaagse feitjes. Ook L'Alhambra de Grenade is een prachtig album
geworden door de overvloedige afbeeldingen, waarin alle aspecten van architectuur en decoratie verzameld zijn.
Meer langs artistieke weg kreeg het
negentiende-eeuwse Westen nog de erfenis van een Hokusai, die de Japanse schilderkunst bij ons zou leren waarderen.
Sinds de kunstenaars deze schilderkunst
ontdekten in bars te Londen of kruidenierswinkels in Holland zijn reeds verscheidene wetenschappelijke studies verschenen. Een goede synthese, samen met
waardevol illustratiemateriaal, brengt ons
Kenji Moriya in Die Japanische Malerei 8 ). Deze Japanse kunsthistoricus, die
een tijdlang te Leipzig doceerde en nu
professor is te Tokio, was uitstekend geplaatst om ons de geest van zijn eigen
patrimonium te verduidelijken. Hij geeft
dan ook geen dorre nomenclatuur die
men in alle samenvattingen vinden kan,
maar tracht de Japanse schilderkunst te
doorleven door ze te situeren in haar
eigen landschap: de culturele geschiedenis
en gewoonte van het Japanse volk. Daarbij kent de auteur onze opvattingen en
gebruiken en weet welke woorden hij
kiezen moet om voor ons begrijpelijk te
zijn. De uitgeverij Brockhaus zorgde voor
een uitstekende voorstelling.

5) H. Kuhn, Auf den Spuren des Eiszeitmenschen 2e. — Eberhard Brockhaus, Wiesbaden, 1953,
223 pp., 31 afb., 13 plannen, 7 klp., 62 pl., geb. D.M 15,50.
6) cfr. ook onze boekbespreking van L. Gischia, Les arts primitifs Francais.
7) A. Champdor, L'Alhambra de Grenade. Les Hauts Lieux de l'Histoire 1. -- Albert Guillot,
Parijs, 1952, 150 pp., 128 pl., 13 klp. 32 X 23 cm., geb. Fr. Fr. 3.600.
$) K. Moriya, Die Japanische Malerei. — F. A. Brockhaus, Wiesbaden, 1953, 152 pp., 4 klp. -+85 pl. 30 X 23 cm., D.M. 24.
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Niet alleen de Japanse wereld zullen de
kunstenaars ons zo ontsluiten. Ook de
zgn. primitieve beschavingen van Afrika
en Oceanië, • van India en Zuid-Amerika
zullen ze weten te ontdekken. Al deze
culturen zijn in de laatste anderhalve
eeuw niet meer als een curiositeit maar
als een interpellatie opgerezen binnen de
gezichtskring van de Westerse mens, die
fier was op zijn Griekse herkomst en met
Holderlin nog geloofde in de rijpende
vrucht. In deze nieuwe perspectieven kijken wij nu naar het kleine Griekenland
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dat slechts met enkele honderden jaren
kan rekenen en amper een paar smalle
kuststreken rondom de Middellandse Zee
bevolkte. Zal dit kleine volk met zijn cultuur, die we stilaan anders hebben belicht,
ondergaan in de branding van een tijd,
wien het al te menselijke van zijn evenwicht niet meer voldoet? Of zal het in
ons waardeoordeel zijn waarachtige plaats
vinden binnen nauwer afgebakende grenzen? Het eeuwige Griekenland zegt ons
niet alles meer.
G. Bekaert

Boekbespreking
GODSDIENST EN THEOLOGIE
Mgr Ronald KNOX, Richesses de 1'An- blijkt zelfs uit deze Franse vertaling. Hij
cien Testament; retraite sacerdotale, doet het ideaal van het priesterschap leuit het Engels vertaald door A. Tenneson S.J. r Desclée de Brouwer,
Paris, 1953, 185 pp., Fr. 57.
Dit werkje is origineel opgezet. Het
biedt een serie conferenties voor priesters
op thema's van het Oude Testament. De
titel is aanvechtbaar, daar het boek het
O.T. niet als voorwerp heeft. Het is niet
allereerst bemediteerde H. Schrift, maar
de meditaties, die als retraite-stof zijn
bedoeld, zijn enerzijds bepaald door een
min of meer logische volgorde van onderwerpen, anderzijds ook wel door de mogelijkheden welke een bepaald Bijbelverhaal bood. Door de Bijbelse achtergrond
echter geven zij inderdaad een uitzicht
op de rijkdom van het O.T.
De titels der overwegingen luiden:
Schepping - priesterwijding; Zondvloed
gebruik van de schepselen; Abraham
gehoorzaamheid enz. Men ziet het reeds:
de methode is niet exegetisch. De auteur
is met de H. Schrift vertrouwd en zo is
de tekening van situaties en personen
meestal getrouw en levendig, de zin van
het verhaal echter is aangepast aan onderwerp en gehoor. Bij dat alles heeft de
schrijver voldoende critische zin om zijn
uitwerking te laten aansluiten bij een of
ander aspect van de letterlijke betekenis
der H. Schrift en vermijdt zo een louter
willekeurige accomodatie. Soms echter is
de H. Schrift niet meer dan een „point de
depart" voor een beoogde toepassing
(b.v. Jacob) .
Mgr Knox is een welsprekend man, dat

ven, maar is vooral ook practisch. Priesters zullen deze conferenties zeker met
voldoening lezen en bemediteren. Voor

een retraite hangt het geheel te los aan
elkaar. Het boek is een bemoediging om
ook het O.T. zijn plaats te geven in ons
geestelijk leven en het geestelijk perspectief te verwijden. H. Suasso S.J.
Josef Andreas JUNGMANN S.J., Katechetik. Aufgabe und Methode der
religiessen Unterweisung.

Verlag
Herder, Wien, 1953, 314 pp., S. 74.
Naast Liturgie doceert P. Jungmann
sedert 1934 ook Katechetik aan de theologische faculteit van Innsbruck. In dit katechetiek-handboek --- het eerste dat na
de oorlog in het Duitse taalgebied verschijnt — biedt hij zijn wetenschappelijke
inzichten en ervaringen aan een groter
gehoor aan.
Het is in zoverre beperkt, dat het alleen
het godsdienstonderricht aan kinderen tot
en met de lagere school behandelt. Daarvoor geeft de schrijver niet alleen de algemene lijnen aan, maar gaat ook tot in
onderdelen op de praktijk in. De titels
van de verschillende hoofdstukken zijn:
Geschichte der Katechese — Der Katechet r--- Das Kind in der Katechese --Die katechetische Aufgabe — Der Lehrplan --- Allgemeine Methodik r Einzelfragen der katechetischen Methode Besondere Aufgaben nach den Alterstufen.
Zeer grote nadruk wordt gelegd op de
bezinning en vernieuwing van de inhoud

.
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Een zakelijke inleiding tekent vooral het
ontstaan en de inhoud van het Boek en
geeft enkele opmerkingen over persoon,
taal en milieu van de schrijver.
Het is een verdienste, dat deze inleiding
zeer objectief gehouden is. .Uit de ervaring blijkt immers, dat de verleiding tot
problematische persoonlijke interpretaties
in deze materie altijd zeer sterk is geweest. Uitgesloten is het echter niet, dat
de gewone lezer zich nu te weinig ingeleid zal voelen in de mentaliteit van de
geïnspireerde auteur en de religieuze betekenis van het Boek als stadium in een
groot geestelijk proces. De laatste paragraaf van de inleiding bevat een meer
directe aanwijzing in deze richting. Een
iets bredere uitwerking van dit gezichtspunt zou, dunkt ons, wenselijk geweest
zijn. Dan worden de voorlopige oplossingen van deze „gohelet" nog duidelijker
tot een lied van verlangen naar wijder
zicht. Deze Israëliet die het leven durft te
bezien zoals het is, zonder idealistisch
zelfbedrog maar tevens zonder zijn geloof
in God te verliezen, is een figuur van alle
tijden en bijzonder van de onze. Zijn
ervaren van de uitzichtloosheid van een
onverloste wereld en zijn roep om een
nieuw goddelijk initiatief van Verlossing
en Verlichting kan iedere mens en iedere
Christen meebeleven. Zodoende zal ook
dit Bijbelboek hem confronteren met Gods
Werk in de historie en in eigen persoonlijk leven.
Dit kan wellicht zonder gevaar voor de
hoge wetenschappelijke waarde van dit
deel nog iets sterker benadrukt worden.
In de bibliografie signaleren wij tenslotte nog — waarschijnlijk ten overvloede — een corrigendum: als titel van het
werk van H. Duesberg is te lezen: Les
scribes inspirés. H. Suasso
G. KELLY S.J., Vóór de drempel. Morele
beschouwingen over vriendschap en
liefde. J. J. Romen en Zn., Roermond, 1954, 1881 pp., f 3.70.
Onder de titel Modern Youth and
Chastity heeft de Amerikaanse moraal-

theoloog Pater Kelly S.J. dit werkje uitgegeven, in samenwerking met twee andere Amerikaanse Jezuïeten. Het boekje
geeft een degelijke uiteenzetting van de
katholieke leer over de kuisheid voor ongehuwde jonge mensen. Het is zo prettig
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en bevattelijk geschreven, dat het ook in
andere landen de aandacht trok en reeds
meerdere keren vertaald werd. De Nederlandse vertaling, die ons hier geboden
wordt, is uitstekend verzorgd. Het 10e en
11e hoofdstuk heeft een sterk casuïstische
inslag en is daarom voor onze streken
niet zo aangepast. De vertaler heeft zich
echter terecht gehouden aan de oorspronkelijke tekst. Het geheel bevat zoveel
goeds, dat het van harte aanbevolen verdient te worden. A. v. Kol
Concordantie op den Bijbel, o.r. van Prof.
Dr W. H. GISPEN en Prof. Dr H.
RIDDERBOS. Nieuwe Testament.
All. I. — J. H. Kok, Kampen, 1953,
64 pp., f 2.50 per all.
„In een nieuwe vertaling van het Nederlandse Bijbelgenootschap" verscheen
dezer dagen Concordantie op den Bijbel,
aflevering I. Na verschijning van het
complete deel, d.w.z. 5 afleveringen, zal
het in dit tijdschrift worden besproken.
De eerste aflevering is keurig verzorgd,
maar de letter van de tekst is wel zeer
klein.
August BRUNNER, Eine neue Schópfung. Ein Beitrag zur Theologie des
christlichen Lebens. Paderborn,
(1952) , 12 X 19,5, 216 pp., geb.
R.M. 7,80.
In een ruimere zin van het woord wordt
dit werk theologie genoemd. Het is evenzeer een metaphysiek en deels ook een
psychologie van het christelijk leven in
zijn twee wezenlijke aspecten: van de
staat van evangelische volmaaktheid en
van het leven in de wereld. Daarop wijzen ook de verschillende hoofdstukken,
die achtereenvolgens handelen over de
betekenis van het christelijk leven, de verhouding van bezit en armoede, van huwelijk en maagdelijkheid en van vrijheid en
gehoorzaamheid.
De bezinning op deze fundamentele
structuur van de H. Kerk is van het
grootste belang b.v. inzake de positie van
het religieuze leven en de gezonde in
stand houding daarvan door voldoende
roepingen.
De schr. heeft zo een boek geschonken
van grote actuele en tevens van grote
blijvende waarde. H. G. Wannemakers
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WIJSBEGEERTE EN PSYCHOLOG IE

Het Hylemorphisme, 1: Dr A. A. J. KUIPER, Substantiële verandering en
Hylemorphisme; 2: Prof. Dr J. A. J.
PETERS, De plaats van het Hylemorphisme in de metaphysiek; 3: Dr
W. COUTURIER, Het Hylemorphisme in de mens (Overdruk uit
Annalen van het Thijmgenootschap,
41 (1953), 3) . •-- Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1953, 64 pp.
Op Zaterdag 18 en Zondag 19 April
1953 werd te Amersfoort de algemene
achttiende vergadering gehouden van de
Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte. De drie voordrachten en de gedachtenwisseling gingen over het bewijs
van het hylemorphisme: hoe moet men
aantonen dat de lichamelijke wezens bestaan uit stof en vorm. Dr A. A. J. Kuiper betoogt dat niettegenstaande de ernstige moeilijkheden het niet raadzaam is
het argument ex mutationibus substantialibus te laten schieten, wat veel auteurs
tegenwoordig wel doen. Dr J. A. J. Peters, C.SS.R. zoekt het antwoord op de
vraag in een zuiverder metaphysische reflexie o.m. door de analyse van de tijdelijkheid, de zuiverste openbaring van de
hylemorphische structuur. Ten slotte beschouwde Dr W. Couturier S.J. de betekenis van de stof-en-vormleer toegepast
op de verhouding tussen de menselijke
ziel en het lichaam. M. De Tollenaere
Walter BRUGGER, S.J., Philosophisches
Wórterbuch. 5 Aufl. (Mensch, Welt,
Gott, Ergnzungsband) . --- HerderVerlag, Freiburg, 1953, XL-503 pp.,
geb. D.M. 16.
Dit philosophisch woordenboek is als
een instelling geworden. Het werd samengesteld door de Professoren in de philosophie van het Berchmanscollege S.J. te
Pullach bij Munchen, en wordt steeds
hernieuwd en aangevuld. In 1949 begonnen, is dit werk reeds aan zijn vijfde uitgave. Bijna al de medewerkers zijn overigens bekend door belangrijke publicaties
betreffende de verschillende takken van
de wijsbegeerte. Allen ook zijn de scholastieke philosophie toegedaan, zodat dit
woordenboek niettegenstaande de veelheid van medewerkers het voordeel biedt
van een grote eenheid van inspiratie. Het
is essentieel een boek ingedeeld volgens
de philosophische trefwoorden, niet volgens de namen van de philosofen. Op het
eigenlijke woordenboek volgt weliswaar
een schematisch overzicht van heel de

geschiedenis der philosophie
een uitstekende aanvulling
en daarna nog een
alphabetische lijst van de philosofen met
bij elke naam verwijzingen naar het systematisch of/en naar het historisch deel
van het woordenboek. Naar onze mening
maakt dit het gebruik er van tamelijk
moeilijk. Wellicht zou het de voorkeur
verdienen tussen de systematische artikelen ook korte artikelen over de voornaamste philosofen in te lassen, zoals in
het overigens veel oppervlakkiger Philosophisches Wórterbuch van H. Schmidt.
We kunnen het verzorgde en mooi uitgegeven boek van Brugger aan alle belangstellenden ten zeerste aanbevelen.
F. De Raedemaeker

Humanisme et éducation en Orient et en
Occident. Entretien international organisé par l'Unesco (Unité et diversité culturelles) . Unesco, Parijs,
1953, 245 pp.
Op initiatief van de Unesco had in December 1951 te New-Delhi een conferentie plaats, waarop eminente vertegenwoordigers van Oost en West hun opvattingen over de opvoeding en haar doel
met elkaar confronteerden. De stemming,
die algemeen heerste, kan als volgt worden samengevat: het Westen erkent het
failliet van het materialisme, van een
louter technische of wetenschappelijke,
utilitaristische opvoeding. „Primauté du
spirituel" is het motto, waarmee allen het
eens zijn. Men erkent, dat het Westen in
de middeleeuwen een juister inzicht had
in de zin van het mensenleven. Het rationalisme begon van dit inzicht af te wijken. Van het Oosten, dat aan zijn spiritualistische en religieuze opvattingen
trouw is gebleven, kan het dan ook veel
leren. Met een eerbied-afdwingende eenvoud en oprechtheid zetten de Oosterse
gedelegeerden hun diep-religieuze wereldbeschouwing uiteen. Uit de hier gepubliceerde teksten van de lezingen ziet het
er echter naar uit, dat het Westen wil
een nieuwe spiritualistische levenshouding
zoekt, maar dan liefst één zonder inhoud.
Met grote eerbied wordt over het Christendom gesproken, maar in het verleden,
en bij ontstentenis, zo niet van katholieken, dan toch van het Katholicisme. Dat
zijn verheven spirituele leer in al haar
rijkdom bij dergelijke ontmoetingen afwezig is, werpt eens te meer een ontstellend
licht op de ghetto-mentaliteit, op het
principe van „niet-samenwerken", die bij
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A. A. A. TERRUWE, De vrouw en haar
werk. — J. J. Romen en Zn., Roermond, 1954, 34 pp., f 1.50.
Deze lezing, door Dr Terruwe te Antwerpen en te Nijmegen gehouden, verscheen reeds in Kultuurleven 20 (1953)
753-763 maar werd thans in enigszins uitgebreide vorm als brochure uitgegeven.
Er staan veel nuttige wenken in, al wordt
op het gevoelsleven een wat te sterk
accent gelegd. A. v. Kol
Dr Rita VUYK, Plaatjes, als hulpmiddel
bij het kinderpsychologisch onderzoek (deel II Kinderpsychologische
onderzoekingsmethoden, onder re-,
dactie van Dr D. Arn. van Kreve
len)
Uitg. H. E. Stenfert Kroese
N.V., Leiden, 117 pp., geb. f. 8.90.
De schrijfster, lector in de kinderpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, geeft in deze publicatie een uitbreiding van de duiding van Bellak's
Children's Apperception Test (CAT) ,
een testmethodiek welke speciaal voor
kinderen is ontworpen, naar voorbeeld
van Murray's Thematic Apperception
Test (TAT) . Ten besluite vergelijkt zij
de CAT met Jackson's Test of Family
Attitudes, en beschouwt ze de theoretische grondslagen van projectietests met
platen.
Deze testpsychologische bijdrage, geschreven op grond van een rijke ervaring
en geïllustreerd met vele voorbeelden, is
waardevolle lectuur voor kinderpsychologen en -psychiaters, eveneens voor hen
die beroepshalve met paedagogie te maken hebben ter verdieping van hun kennis
van de kinderpsyche. J. J. C. Marlet
R. WILHELM en C. G. JUNG, Het geheim v an de gouden bloem. — Een
Chinees levensboek, vert. van J. M.
Hondius.
Uitg. L. J. Veen, Amsterdam, 1953, 158 pp., geb. f 10,90.
De vertaling van de Tai I Gin Hua
Dschung Dschï, een Taoïstisch levenselixer, wordt voorafgegaan door een verklarende inleiding van Richard Wilhelm
en een commentaar van Jung. De dieptepsycholoog Jung toont zich aangenaam
verrast in Wilhelm's tekst aanknopingspunten te hebben gevonden voor eigen
veronderstellingen betreffende het collectieve onbewuste, animus en anima, en
illustreert zijn conclusies o.a. met een
vergelijking tussen Europese en Chinese
mandala's. Het is niet Jung's bedoeling
„Het geheim van de gouden bloem", zijnde het product van een wijze levenshou-

ding, aan Europeanen op te dringen als
een autotherapeutische methodiek, maar
wel als spiegel voor te houden bij het
zoeken naar een verantwoorde houding
in het leven.
Hoewel uitermate speculatief van inhoud, is deze uitgave lezens- en bepein
zenswaard. J. J. C. Marlet
Gilles van HEES, De School. — J. B.
Wolters, Groningen, 1950, 5de druk,
283 pp., f 3.25 en f 3.75.
Dit is het derde deel uit de vierdelige

Paedagogiek; Handboek voor Opvoed kunde ten dienste van Kweekscholen door
L. C. T. Bigot en Gilles van Hees, met
medewerking van Prof. Dr Ph. Kohnstamm en Prof. Dr M. J. Langeveld.
De schrijver opent met een inleiding,
waarin hij het Nederlandse schoolstelsel
onder de loupe neemt en hij merkt terecht
op: „Het Nederlandse schoolstelsel is niet
gemakkelijk te overzien, het is niet zó,
dat de verschillende delen ervan nauw
aaneensluiten en het geheel steeds een
duidelijk beeld geeft van te zijn een scholen-organisatie". (Wie zijn Nederlandse
diploma's ooit aan een buitenlands instituut heeft gepresenteerd, kan er van meespreken) . Hij bespreekt dan in het eerste
hoofdstuk: de taak der school en de
schoolorganisatie, en in het tweede hoofdstuk: algemene onderwijs-beginselen, algemene methodiek en bijzondere methodiek. Het derde en vierde hoofdstuk zijn
respectievelijk aan godsdienstige, morele,
aesthetische en lichamelijke opvoeding gewijd.
In het vijfde hoofdstuk wordt het belangrijke probleem van de samenwerking
tussen huis en school behandeld. Deze
weinige bladzijden bevatten gegevens en
wenken van kapitaal belang. Schrijver
vat dit aan 't einde samen in het gezegde
van Prof. Dr G. v. d. Leeuw: „De ouders
zijn geen klant van de school, maar ze
zijn verantwoordelijk voor de school".
Een hoofdstuk over de wetgeving L.O.
besluit dit practische boekje, dat niet
alleen voor onderwijzers van belang is.
A. Schrijnemakers
A. STOLL, Van drie tot zeven. — Dijkstra, Zeist, 1950, 2de druk, 360 pp.,
geb. f 9.75.

Dit werk is in de eerste plaats bedoeld

als leerboek voor hen, die zich voorbereiden op het examen voor kleuteronderwijzeres en het is dan ook geheel en al afge
stemd op de gangbare indeling van de
examenstof voor hulpakte en hoofdakte.
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Zelfs gaat de schrijfster hierin zo ver, dat
ze vrij vaak zinnen in vette druk laat
zetten om zodoende op het examen zogenaamde memorisatiekennis paraat te hebben. Dit voor wat vorm en opzet betreft,
welke vooral te verklaren zijn uit de
functie, welke de schrijfster bekleedt, ni.
Schoolopziener van het Kleuteronderwijs.
Wat nu de inhoud aangaat heeft de
schrijfster zich gericht naar de verantwoorde gegevens der moderne kinderpsychologie. En ofschoon ze vaak wel wat te
beknopt is om aan de student een dieper
inzicht te verschaffen, bestrijkt ze toch
een rijkdom aan facetten, die de horizon
zeer verbreedt. Ook huldigt ze de gezonde opvatting, dat paedagogiek, psychologie en methodiek in dit geval onafscheidelijk zijn, vooral in het dagelijkse reële
contact tussen leidsters en kleuters. En in
dit contact benadrukt de schrijfster vooral
hoe men het initiatief der kleuters op
gang kan brengen door ze telkens voor
nieuwe problemen te plaatsen, die ze op
hun eigen wijze kunnen oplossen.
Een practisch boek, dat ook door jonge
moeders met veel vrucht zal worden geraadpleegd. A. Schrijnemakers
Dr H. J. M. I. van der VEN, Onderneming en winstdeling. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1954, 221
pp., f 12..^.
Over het onderwerp „winstdeling" kunnen de betrokkenen het nog maar moeilijk
eens worden. Dat komt ten dele omdat dit
gegeven zozeer op de verbeelding en de
affecten inwerkt. De werknemers die nog
niet in de winst mochten delen, verwachten er niet zelden gouden bergen van; en
de werkgevers die tot nog toe de winst
voor zich konden reserveren, vrezen van
een verdeling economisch rampzalige gevolgen. Ook Van der Ven blijkt in de
aanvang van zijn Tilburgse dissertatie
niet geheel vrij te zijn van een affectief a
priori ten gunste van zijn onderwerp. Des
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te meer waardering verdient het dan, dat
hij gaandeweg zijn onderzoek en, „gedwongen" door de objectieve feiten, zijn
mening steeds meer nuanceert, en tenslotte tot een uitgewogen oordeel komt,
dat zo niet de instemming, dan toch de
achting van vriend en vijand zal kunnen
wegdragen. Hierdoor is dit boek een belangrijke bijdrage geworden om in de onderhavige kwestie tot een bevredigende
oplossing te komen.
Na enkele inleidende paragrafen wordt
besproken de winstdeling per onderneming zowel als per bedrijfstak, waarbij de
schrijver zijn voorkeur voor de eerste
vorm overtuigend motiveert, afgezien
echter van zijn argumentatie vanuit het
gemeenschapskarakter van de onderneming, die te algemeen is om indruk te
kunnen maken. Vervolgens wordt de houding van werknemers en werkgevers onder de loupe genomen, waarna critisch
onderzocht wordt welke reële resultate n
door middel van winstdeling bereikt kunnen worden. Bezwaren tegen winstdeling
krijgen de volle aandacht, alsook de voorwaarden waaronder, en de wijze waarop
invoering kan plaats hebben. Een laatste
waardevol hoofdstuk verschaft door middel van een uitgewerkte enquête een overzicht van de practijk der winstdeling in
de metaal- en electrotechnische industrie.
Tenslotte mogen nog twee verdiensten
van dit boek genoemd worden: het biedt
een welhaast volledig overzicht van de
meningen pro en contra winstdeling; en
vervolgens brengt de schrijver de winstdeling in verband met talrijke aspecten
van het ondernemingsleven ( jammer genoeg niet met het economische aspect).
Naast verdienste is dit laatste echter teyens een bezwaar: terwille van deze
breedheid van opzet, moest hier en daar
wel iets aan diepgang geofferd worden.
Belangstellenden in het vraagstuk der
winstdeling mogen dit boek niet ongele
zen laten. A. Kuylaars
.

,

LITERATUUR EN CULTUURLEVEN
Maksim GORKY, Onder de levenden. —
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1953,
189 pp., f 7.90.
Deze verzameling verhalen van de Russische schrijver Maksim Gorky bevat een
twaalftal eigenaardige schetsen, novellen
en sprookjes. Gorky is een volksverteller,
voortkomend uit het volk en met een grote liefde voor het volk, voor de armen en
verdrukten. Dit menselijke element is een
der boeiende factoren in al zijn werken,

grotere en kleinere. Geheel anders dan bij
Tsjechof, de klassieke novellenschrijver,
vindt men bij hem niet dat geacheveerde;
hij blijft een volksman, ook hierin dat hij
treft en bekoort door zijn hartelijk medeleven met al wat mens is. J. v. H.

Hedendaagse Spaanse Poëzie door Dr G.
J. GEERS en G. P. de RIDDER. r-Noordhoff N.V., Groningen, 1953,`
173 pp., f 6.25.
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De samenstellers dezer bloemlezing hebben een aantal gedichten van Spaanse
dichters na 1900 bijeengebracht in de oorspronkelijke tekst en in Nederlandse vertaling. Zij wilden zowel de Spaans-studerenden als de in het Spaans „amateurenden" bereiken. Wegens het ontbreken
van een Nederlandse vertaling moesten
verschillende nieuwere poëten worden
weggelaten. Het is a-priori duidelijk dat
de samenstellers zich niet tot Spanje konden beperken, maar ook Zuid-Amerikaanse in hun verzameling hebben opgenomen.
Een dankbaar gebruik maakten zij van
Albert Helmans Put der Zuchten.
J. v. H.
Christopher HOLLIS, Evelyn Waugh.
Writers and their Work: No. 46. —
Longmans, Green and Co., London,
1954, 37 pp., 2 s.
De misschien net iets te veelzijdige
schrijver bespreekt de romans van Waugh
in chronologische orde. Hij is evident een
enthousiast Waugh-ia.an, maar hij slaagt
er niet in althans de recensent zijn enthousiasme mee te delen. Het betoog mist o.i.
de vonk die ware overtuiging kenmerkt
en vanzelf overspringt op de lezer. Het
boekje is handig als overzicht van
Waugh's werk (over zijn leven wordt zo
goed als niets gezegd) maar van geringe
waarde als kritiek. W. P.
Léon GISCHIA, Lucien MAZENOD,
Les Arts Primitifs Frangais. Art Mérovingien, Art Carolingien, Art Roman.
Tekst van J. VERRIER.
Arts et Métiers Graphiques, Parijs,
1953, 31 pp., 224 pl., 32 X 25 cm.
De moderne kunstenaars kunnen het
zich als een verdienste aanrekenen de
hoge waarde van een gesloten, maar
waarachtig, deel van onze traditie te hebben onthuld: de primitieve kunstuitingen
der Merovingers, Karolingers en van de
Romaanse stijlperiode. Een modern kunstenaar L. Gischia heeft het daarbij op
zich genomen om ons deze erfschat in een
indrukwekkende reeks platen te tonen.
De titel en de inleiding van het boek dat
hij samen met L. Mazenod en J. Verrier
heeft uitgegeven kunnen wel de indruk
wekken van een Frans exclusivisme. De
werken echter loochenen dit totaal. En
het is juist de verdienste van deze uitgave
dat zij zo sober en objectief de werken tot
hun recht laat komen. Chronologisch geordend krijgen we de hoogtepunten van
-deze homogene kunstperiode te zien in de
vele facetten der schilderkunst: mozaïe-

ken, fresco's, miniaturen en weefsels, en
der beeldhouwkunst: gebruiksvoorwerpen,
sieraden, reliëfs en een enkele rondsculptuur. Ook de fotograaf A. Dumas-Satigny
heeft zich diezelfde objectieve stijl gekozen, waarin men de eerbied voor het werk
voelt. Dit belet de kunstenaar niet om in
enkele detailopnamen zeer goede foto's te
verwezenlijken. Alleen het zwart is hier
en daar té hard weergegeven, wat wellicht meer aan het drukken dan aan het
fotograferen ligt.
Door de genoemde eigenschappen
draagt dit werk een klassiek karakter.
G. Bekaert
Wilhelm HAUSENSTEIN, Abend " dische Wanderungen. Schnell 6
Steiner Verlag, Miinchen, 340 pp.,
geïll., geb. D.M. 12.80.
Hausenstein zelf heeft zijn boek met
een rake uitdrukking getypeerd. In deze
gebundelde reisbeschrijvingen, vooral uit
Duitsland, maar ook uit Oostenrijk,
Frankrijk, Zwitserland en Italië, wendt hij
zich „niet tot de kunstgeleerden, maar tot
de leken die het geheim van stad, kerk en
landschap zoeken te begrijpen". Hij heeft
getracht „deze lezers wat te helpen, ze als
het ware over de schouders heen in het
oor te fluisteren". Hausenstein kent het
geheim anderen niet te zeggen wat en hoe
hij het ziet, maar om dit te tonen en het
zelf te doen zien en meteen de vreugde te
geven van de ontdekking. Daarenboven
bezit hij een grote eruditie en een knappe
stijl. Nooit is deze eruditie vaag. Nooit
verwordt zijn stijl tot literatuur. Er is
steeds de mens die weet en spreekt en die
kennis en woord aanwendt om het geheim
der dingen te onthullen. Zo stijgen deze
reisbeschrijvingen boven het pittoreske
uit. G. Bekaert
Kurt BAUCH, Abend " dische Kunst.
L. Schwann Verlag, Dusseldorf, 340
pp., 266 abb., geb. D.M. 20.
Geen geschiedenis van de Westerse
kunst wordt ons in het boek van de Freiburger Ordinarius aangeboden, wel een
ontmoeting ermede. Een ontmoeting geschiedt steeds door toevallige aspecten
heen. Ook hier komen we in contact met
de Westerse kunst door blijkbaar toevallig gekozen perioden en kunstwerken.
Van enkele klassieke hoogtepunten der
Europese stijlvormen worden de meesterwerken getoond en besproken, om van
hen uit hun oorsprong te ontdekken en
hun invloed na te gaan. Zo begint dit
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boek met de Griekse klassieke periode en
komt dan tot de archaïsche, die slechts
gewaardeerd wordt als een voorbereiding.
Zo ook voert ons de Gothiek terug naar
de Romaanse periode en brengt ons de
Nederlandse schilderkunst uit de XVIIe
eeuw naar Van Eyck. Men ziet het betwistbare van dergelijke stelling en de, zo
al niet verantwoorde, dan toch originele
manier om de Westerse kunst voor te
stellen.
Het boek van K. Bauch blijft waardevol om het onmiddellijk contact met het
kunstwerk, dat in zover het kunst is,
steeds actueel blijft. G. Bekaert
H. G. CREEL, Chinese Thought from
Confucius to Mao Tse-Tung. —
University of Chicago Press, 1953,
IX-293 pp., geb. $ 5.
De gedachtenwereld van het moderne
China, sterk beïnvloed door Indië, WestEuropa, Amerika en Rusland, blijft toch
overwegend afhankelijk van het eigen
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verleden. Dit verleden, zo opvallend door
zijn hoge ouderdom en zijn bonte rijkdom,
bleef tot aan het begin der christelijke
tijdsrekening, zo goed als totaal gevrijwaard van vreemde invloeden. Aan deze
eerste periode wijdt H. G. Creel terecht
het grootste deel van zijn werk. De Chinees uit de Oudheid, weinig bekommerd
om philosophische of godsdienstige beschouwingen, trachtte niet te ontkomen
aan de wereld waarin hij leefde. Het
leven in harmonie met zichzelf, met de
anderen en met de wereld, ziedaar het
voorwerp van zijn bekommernissen. In de
grond zijn de problemen die hij zich stelde dezelfde als die welke ons kwellen.
Doch hij loste ze anders op, meestal op
een gelukkige en in alle geval op een
diep-menselijke wijze, die ook voor de
moderne lezer leerzaam is.
H. G. Creel's historische schets van de
Chinese gedachte is zo suggestief dat ze
menig lezer zal aanzetten tot verdere studie. M. Lichtenberger

GESCHIE DENIS
Joseph BERNHART, De Drievoudige
Congregaties, een chronologische lijst der
Kroon, vert.: K. Deenen. --- „De
pausen en andere wetenswaardigheden.
Fontein", Utrecht; Sheed e/ Ward,
Antwerpen, 1953, 367 pp., f 12.90.
Dit werk van de Duitse priester Bernhart, reeds tweemaal (in 1940 en in 1951)
onder variërende titel uitgegeven, heeft
tot onderwerp de geschiedenis van het
pausdom. Niet van de pausen, want in
283 bladzijden kan men de, volgens Mercati, 259 pausen geen voldoende recht
doen wedervaren. Met vaardige pen geschreven en goed vertaald biedt dit overzicht een spannend verhaal van de wereldgeschiedenis van uit Rome bezien. De
auteur is er niet op uit de tekortkomingen
en de onwerkelijke visies van vele dragers der tiara te verbloemen: „De gehele
geschiedenis van het pausdom, in het grote en in het kleine, de uren van de verloochening en die van de heroïsche liefde,
zijn een herhaling van het leven van die
éne .Petrus, die ondanks alles Cepha
was". De dagen van vernedering en die
van glorie in de worsteling niet om de
macht, maar om de handhaving van Jesus' leer en geboden, hebben slechts betekenis als verschijnselen van het „Zijn in
het Worden". Deze twee grondgedachten
vormen de draad van dit boeiend werk.
Toegevoegd zijn enige leerzame uiteenzettingen over het bestuur van de Kerk,
de pauskeuze, de inrichting van het Vaticaan, de levenswijze van de paus, de

Over de pauselijke ridderorden en onderscheidingen merkt de toevoeger op, dat zij
voor verdiensten, maar ook voor geld
worden toegekend. Dit laatste vindt hij
niet zo erg. Menig vroom en onvroom gemoed zal wellicht aan die dingen aanstoot
nemen, maar het pauselijk hof ondervindt
geen schade van deze geridderden, die
daardoor nog vaster aan Rome gebonden
worden. Alles moet de grote zaak van de
Kerk dienen r zelfs de menselijke ijdelheid. Of is het geven van geld ook geen
verdienste? K. J. D.
Albert MIRGELER, Geschichte Europas.
--- Herder-Verlag, Freiburg i/Br.,
1953, XII--468 pp., 11 kaarten, geb.
D.M. 24.80.
Bij mijn weten is dit het eerste synthetisch overzicht van de geschiedenis van
Europa. De grote algemene geschiedenissen waren tot nog toe voor hele gedeelten
slechts een samenbundelen van nationale
geschiedenissen. Hier gaat de auteur van
het standpunt uit dat Europa van af Pepijn's revolutie omstreeks 750 tot aan de
Franse revolutie een geschiedkundige eenheid vormde en pas de laatste anderhalve
eeuw in echte naties was gesplitst — een
korte periode die nu ten einde is —. Hij
ziet de eenheid van Europa gebouwd op,
de spanning: traditie - revolutie, op de
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klassiek-christelijke traditie en de voortdurende soms gewelddadige aanpassingen
aan de nieuwe toestanden. Aangezien wij
weer in een tussentijd van „niet-meer" en
„nog-niet" verkeren, is het ogenblik gunstig om daaruit opnieuw Europa's eenheid te zien naar voren komen.
Op een interessante en suggestieve
wijze doorloopt de auteur de twaalf eeuwen Europese geschiedenis, belicht alle
belangrijke feiten op geestelijk, politiek en
economisch gebied en geeft herhaaldelijk
een nieuw inzicht in het historisch gebeuren. Zo is dit boek geen getrouw opsommen van al wat er belangrijks is gebeurd,
maar een bezinnend en evocerend verhalen van Europa's' geschiedenis. Zijn besluit is: de roeping van Europa bestaat er
in, zijn eigen diepe eenheid en geestelijk
patrimonium weer bewust te worden, en
de grote bedreiging van technificatie en
massificatie, die op de hele wereld drukt,
af te wenden.
Ons enig groot bezwaar tegen Mirgeler's synthese is echter, dat door, na een
korte voorgeschiedenis, met de Karolingers aan te vangen het belang van de
antieke traditie voor het constitueren van
Europa niet voldoende tot uiting komt.
Een tijdstafel, vier registers en twaalf
kaarten verhogen nog aanmerkelijk de
bruikbaarheid van dit magistrale boek.
M. Dierickx
G. GUYOT de MISHAEGEN, Histoire
de Belgique (Histoire de la Civilisation o.l.v. E. Lousse en J. Roland) .
Wesmael-Charlier, Namen, 1953,
XX-266 pp., 20 pltn, 14 krtn.
De Eerw. Moeder Guyot de Mishaegen
heeft deze geschiedenis van België gestructureerd zoals wij dat in de „Histoire
de la Civilisation" gewoon zijn. Het geheel is in drie grote perioden ingedeeld:
„La formation des Pays belges (8431419) ", „Les pays belg es sous un seul
prince (1419-1795) " en „Le royaume de
Belgique depuis 1831", met een inleidend
hoofdstuk over de periode vóór 843 en
een tussenhoofdstuk over de „Période de
transition (1795-1830)". De drie grote
perioden tellen telkens vijf hoofdstukken
waarin achtereenvolgens de instellingen,
de economisch-sociale factor, de cultuur,
de godsdienst en de buitenlandse politiek
behandeld worden.
Een dergelijke indeling heeft het voordeel, op elk van deze factoren het volle
licht te laten vallen: het is een groots panorama van ons verleden waarin alle personen, gebeurtenissen en prestaties staan

opgenomen. Ook de volheid der gegevens
is merkwaardig: in vele kwesties wordt
het institutionele en juridische aspect
sterk beklemtoond.
Een nadeel van deze indeling is wel dat
b.v. een Jacob van Artevelde of de Tachtigjarige Oorlog, eerst van binnenlands
standpunt en vier hoofdstukken verder
van buitenlands standpunt uit behandeld
wordt. De periode 1795-1830 uit de algemene indeling lichten is zeker origineel,
maar ook zeer vatbaar voor kritiek.
Deze geschiedenis van België biedt gevormde lezers verrijkende lectuur en kan
de leraren in de geschiedenis grote diensten bewijzen, maar lijkt minder geschikt
als handboek voor het middelbaar onderwijs. M. Dierickx
De onderg ang v an het tweede Rome; bij
de herdenking v an de val v an Constantinopel 1453-1953. Instituut
voor Byzantijnse studies, Nijmegen,
1953, 188 pp., f 3.50.
Het tweede nummer van de zesde jaargang van „Het Christelijk Oosten en
Hereniging" is als een afzonderlijk boekje
uitgegeven, dat bevat het „Verslagboek
van de oosterse studiedagenen onder
auspiciën van het Apostolaat der Hereniging gehouden te Nijmegen op 28 en 29
Mei 1953".
De volgende inleidingen werden op die
studiedagen gehouden: 1. Dr J. Remmers,
Rome en Byzantium aan de vooravond
van 1453. 2. Prof. Dr F. De Waele, Het
heroïsme van Konstantijn XI Palaiologos
in het licht van Byzantions politiek verleden. 3. Prof. Dr Zacharias O.F.M.Cap..
Moskou --- het derde Rome. 4. Drs J.
Franken A.A., De actuele betekenis van
het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. 5. Dr W. Driessen O.P., Peiling naar de opvattingen over het Episcopaat in Oost en West. P. Grootens
Dr J. J. MAK, De Geboorte der moderne
Westerse Besc having. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1954, 179 pp.,

f 7.90.
Dr Mak bundelt hier een vijftigtal korte
beschouwingen, die hij vroeger afzonderlijk publiceerde in de N.R.C. Uitgaande
van de nieuwere opvatting dat het keerpunt van de oudere tot de latere geschiedenis der Europese cultuur in de twaalfde
eeuw valt, zegt hij zijn mening over allerlei verschijnselen op staatkundig en maatschappelijk gebied, die zich in en na die
tijd van kentering voordoen. Zijn standpunt is het liberaal-Protestantse. Over het
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Katholicisme en de kerk van Rome spreekt
hij zelden gunstig. Van hoeveel kennis en
studie het werkje ook getuigt, het is te
weinig „einheitlich", het blijft teveel be-

staan uit losse, nauwelijks samenhangende
inzichten en beschouwingen om de lezer
sterk te boeien. Het is inderdaad „hogere
journalistiek". J. v. H.

ROMANS EN VERHALEN
Jan H. EEKHOUT, Vlucht naar de
vindt hier een verhaal naar zijn gading.
Vijand. — Paul Brand, Hilversum,
Door schrijvers ietwat rationalistische
1954, 206 pp., f 6.90.
Met Vlucht naar de Vijand heeft Jan
Eekhout een bekentenis en een pleidooi
geschreven, de bekentenis van een misstap, door namelijk toe te treden tot de
N.S.B. en de zijde van de bezetter te
kiezen tijdens de oorlog, een pleidooi
voor de velen die zo deden. Sommigen
zullen dit boek a-priori veroordelen en
terzijde leggen. Wie echter de verschijnselen evenwichtig te beschouwen wenst,
zal ook zulk een werk kunnen waarderen.
Een groot kunstwerk is het echter niet;
Eekhout heeft betere dingen geschreven.
Het is het eerlijk getuigenis van een man,
die beseft zich vergist te hebben en zulk
een getuigenis is altijd te aanvaarden.
Het boek houdt zich vooral op met mensen, die tegen het einde van de oorlog
naar Duitsland vluchtten omdat de Nederlandse of Vlaamse grond te heet werd
onder hun voeten en dit gezelschap doet
weinig sympathiek aan. Hopelijk wendt
zich het grote talent van Eekhout weer
tot stoffen, die hem liggen, mensen uit te
beelden uit de landelijke omgeving, waarJ. v. H.
in hij bij voorkeur leeft.

Prank MORISON, Het lege graf. Vert.:
A. J. C.. Visser-de jonge. ^-- Uitg.
de Spaarnestad, Haarlem, 1953, 215
Pp•

In een nogal sterk rationalistisch milieu
opgegroeid was de schrijver in zijn jeugd
er stellig van overtuigd, dat de evangelieverhalen geen echte historie bevatten. Op
latere leeftijd wilde hij dit wetenschappelijk aantonen door te bewijzen, dat het
relaas over Jesus' lijden, dood en verrijzenis niet meer dan het product is van
een opgezweept volksgeloof uit de naapostolische tijd. Door zijn vaak spitsvondig maar eerlijk onderzoek van de
schriftuurlijke gegevens was het resultaat
echter geheel anders dan hij zelf verwachtte. Zo ontstond ,,het boek, dat niet
geschreven wilde worden". Ten slotte
werd het een pleidooi in de vorm van een
ingewikkeld speurdersverhaal van Jesus'
historisch lijden, kruisdood, begrafenis en
verrijzenis.
Wie detectiveromans niet versmaadt

instelling en zijn te exclusief interne psychologische critiek stoot de eenvoudige
gelovige lezer wel eens op een vreemde
en niet verantwoorde uitdrukking als: „Hij
bloosde" over Jesus (blz. 24) en: „overspannen vrouw wier hart gebroken was"
over Maria (blz. 77) .
Intussen blijft het als geheel --- meer
bijzonder voor de andersdenkende zoeker
een wel ongewoon maar toch krachtig
pleidooi voor Jesus' dood en verrijzenis.

P. Ploumen
Irma

ME YER, Draaiboek voor Titia.
De Fontein, Zitrecht; Sheed

^--

and

Ward, Antwerpen, 1953, 232 pp.,
f 6.90.
Een meisje uit een middenstandsfamilie
met veel aanleg voor toneel en zang,
weet in Parijs en elders carrière te maken.

Gedachten aan God en Zijn geboden
hebben reeds lang vrijwel alle betekenis
verloren. an ding blijft haar bij: als zij
op kritieke momenten moet kiezen, kiest
zij de waarheid; liegen kan zij niet. Door
leed en tegenslag gaan haar ogen open en
beseft zij dat artist-zijn niet is: alleen
maar te eisen van het leven, doch dat
deze gave haar in staat stelt en bewust
moet worden om veel te geven: aan God
en haar medemensen. Een goed procédé
doch wat te zeer overwoekerd is door
allerlei bijkomstigheden die ten slotte niet
veel aan de ke rn van het verhaal toedoen.
Hier en daar besnoeid, zou de roman
aanmerkelijk gewonnen hebben.
Een goed-geschreven en onderhoudend
werk met een nobele inhoud.
Joh. Heesterbeek
Maurice WALSH, De stille man, vert.

door Jan Baesjou (Regenboog-serie).
P. Vink, Antwerpen, 1953, 311
pp., geb. Fr. 65 (buiten reeks Fr. 80) .
Een levendige Nederlandse vertaling
van het frisse Green Rushes, waarnaar de
film „The Quiet Man" werd gemaakt.
Het verhaal speelt onder en na de Ierse
vrijheidsoorlog. Het vertelt het leven van
een groep mannen en vrouwen, die alles
voor Ierland over hebben, hoe zij lijden

en gelukkig zijn, liefhebben en hun vrien-
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den helpen, hun leven op het spel zetten
en vredig gaan vissen, eerlijk en onverbiddelijk zijn. Een boek vol humor en
tragiek, levensmoed en menselijkheid, vol
van al het proza en de poëzie van het
Ierse leven, boeiend, ontspannend, en
voor allen aan te bevelen. Verzorgde
uitgave en keurige praesentatie.
A. Deblaere
Barbara SIMMONS, Tante Martha
komt .... (Uilenspiegel-reeks) .
Desclée de Brouwer, Brugge, 1954,
173 pp., geïll., Fr. 28.
---

Met bakvisachtige branie en een humor
die wat te sterk naar het caricaturale
neigt, vertelt Barbara Simmons de Italiëreis van haar originele artistenfamilie,
waarbij de tante Martha van de titel
maar een voorwendsel blijkt te zijn, en
haar eigen overigens sympathiek persoontje onmiskenbaar de hoofdrol speelt. Een
plezierig verhaal zonder enige diepte,
maar dat charmeert door zijn ongedwongen verhaaltrant en zijn onstuimige, gezonde levenslust. De illustraties van Tonet Timmermans doen het uitstekend.
L. Monden

VARIA
Onder de titel: En zij volgden Hem
brengt de uitgeverij Lannoo ons een gebundelde herdruk van zeven brochuurtjes
uit de bekende reeks: Bekeerlingen uit de
twintigste eeuw. Bij dezelfde uitgever verscheen een herdruk van Innig bidden, dat
terecht als een pareltje van gebedsliteratuur werd geprezen, en drie nieuwe brochuurtjes in de Humanitas-reeks: BONAPARTE, Aan mijn soldaten, E. HELLO,
Hij schreef voor ons, en een herdruk van
STREUVELS' meesterwerkje, Leven en
dood in de Ast. Drie goede brochures in
een reeks die echter al te disperaat wordt.
De al te kleine drukletter maakt de overigens keurig uitgegeven boekjes haast on
leesbaar.
In samenwerking met de vereniging
„Kunstenaars voor de jeugd" werd door
Heideland, Hasselt, een reeks van vier
seizoenboeken voor de jeugd uitgegeven;
Jeugd in de Lente, Zomer, Herfst, Winter. Verhalen, verzen, weerspreuken,
kampvuurnummers, alles in een frisse,
idealistische jeugdsfeer.
Ook in de Reinaert--reeks verschenen
drie herdrukken van populaire werken:
Esther Hanrahan, het temperamentvolle
meisje dat slachtoffer dreigt te worden
van de Ierse trots en koppigheid van de
man die haar liefheeft: Roger Byam, muiter tegen wil en dank bij de Muiterij op
de „Bounty", maar wiens hart door Tahiti getemd en geboeid wordt; Pastoor
Campens zaliger tenslotte, wiens naam
alleen reeds als een glimlach en een verpozing klinkt in de sombere problematiek
van de moderne priesterroman. Drie
sympathieke figuren, die de lezer bijblijven; en meteen drie verdienstelijke romans, de eer van een herdruk ten volle
waard. Volkslectuur, maar van hoge
standing.

De uitgeverij „Voorposten" van de
P.P. Oblaten lanceert een nieuwe reeks
brochures: Beschouwingen over apostolische vroomheid. De eerste drie brochures
uit de reeks zijn van de hand van P.
ALBERS. Zij bevatten rustige, rake beschouwingen van uit een gezonde en
evenwichtige spiritualiteit. Alleen is de
toon soms wat té populair voor het publiek van priesters en lekenapostelen
waartoe ze zich richten. De reeds verschenen brochures handelen over: Apostolische liefde tot God (een ongelukkige
titel!) , Apostolische naastenliefde en
Apostolische deemoed.
Gerhard ROHLFS, Romanische Philologie; II: Italienische philologie (Winters Studienfiihrer) . — Winter, Heidelberg, 1952, XII-230 pp., ing. D.M.
10.80, geb. 12.90.
Rohlf's Romanische Philologie, I Teil,
bracht eindelijk een beknopte, volledige
en veilige handleiding in een vak dat de
laatste decennia een uitzonderlijke uitbreiding heeft genomen. Ook het tweede deel
over de Italiaanse philologie verdient bijzondere aandacht. Rohlfs is immers één
der hoogste autoriteiten op het gebied der
Italiaanse taalvorsing. Zijn grootse Historische Grammatik der Italienischen
Sprache und der Italienischen Mundarten
vervangt definitief de Italienische Grammatik van Meyer-Liibke, die tot nog toe

als een standaardwerk gold. Daarom zijn
de hoofdstukken over het Italiaans, het
Sardisch en het rheto-romaans zo waardevol. Het hoofdbestanddeel echter van
het werk blijft de encyclopedie der Ita
liaanse letterkunde.
De methode van Rohlfs getuigt van een
fijnzinnige aanleg voor paedagogie. Alle
domeinen van de taalwetenschap als phonetiek, morphologie, syntaxis enz. en alle
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eeuwen van de literatuurgeschiedenis,
worden systematisch en helder besproken,

telkens gevolgd door een critische bibliographie, waarin ook de voornaamste artikelen werden opgenomen.
Al is dit werk voor studenten bestemd,
toch is het eveneens een boek van grote
waarde voor vakkundigen en geleerden.
J. P. Van Schoote
Hellmuth ROESSLER, Gunther FRANZ
und Willy HOPPE, Biographisches
Wórterbuch zur deutschen Geschichte, Lief. 4-8 (einde) . --- Verlag von
R. Oldenbourg, Miinchen, 1953, pp.

353-968, geb. D.M. 88.
In het begin van verleden jaar kondigden we de drie eerste afleveringen van
dit Woordenboek aan. Nu reeds ligt het
volledig voor ons. De schrijvers verdienen alle eer voor de vlugge voltooiing
van een zo belangrijk consultatiewerk.
Op de grote hoedanigheden die het vertoont hoeven we niet meer terug te komen. Het mag in elk opzicht wetenschappelijke degelijkheid, zin voor proporties, overzichtelijkheid, accuratesse en
materiële uitvoering — een volkomen geslaagd repertorium heten. Bijzonder op
het gebied van de politieke geschiedenis
bieden deze 2000 artikelen over het verleden van Duitsland een veilige documentatie.
Het werk doet ons met verlangen uitzien naar het Sachwórterbuch zur deutschen Geschichte dat erop moet volgen.
M. Dyckmans
Steven DEBROEY, Rebel uit roeping.
Het leven van Patrick Pearse.
Lannoo, Tielt, 1953, 208 pp., geïll.,
ing. F 78, geb. F 106.
Dit boek werd geen biografie. Hoewel
het geval van Pearse, de humanist en
opvoeder, die rebellenleider werd, stof
bood tot psychologische ontleding, heeft
de auteur hiervan afgezien. Hij schreef
ook geen sterk verhaal", al leende de
Paasopstand zich daartoe. Maar hij tekende de geestelijke adel van Patrick
Pearse sober en treffend. Zelf was hij
ontroerd, en deelde ons zijn ontroering
mee.
Het werd een bezinning op het nationalisme der voorbije jaren. Niet een pleidooi voor een nieuw flamingantisme. Wel
echter de bevestiging van een liefde voor
het volk zonder haat voor de anderen,
van een dienstbaarheid die ondanks miskenning niet versaagt, van een trouw in
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de opvoeding der jeugd, die niet terugdeinst voor het hoogste offer.
In de bezinning op de waarde van het

offer ligt de diep-christelijke strekking
van dit boek. Geen gewetenstrouw, geen
belangeloosheid, of ze zijn gegrondvest in
Christus' offer.
De stijl is eenvoudig en gedragen. De
auteur werkt niet gemakkelijk, al leest de
tekst vlotter dan die van de „Lord-Kanselier". H. Smets
Heinrich HARRER, Zeven Jaar Tibet.
Vertaald. -- N.V. Uitgeversmaatschappij Pax, 's-Gravenhage, 347 pp.,

f 9.75.
De Oostenrijker Heinrich Harrer, die
tijdens de laatste oorlog in Brits-Indië geinterneerd werd, wist uit zijn internering
te ontsnappen naar Tibet, waar hij, na
veel wederwaardigheden, een gastvrij
onthaal vond en zelfs bevriend werd met
de Dalai Lama. Dit alles vertelt hij uitvoerig in dit boek, dat geen wetenschappelijke pretenties heeft, maar een boeiend
verhaal biedt over een weinig bekend en

streng afgesloten land, waar het Boeddhisme het gehele leven der inwoners beheerst. De geheimzinnige figuur van de
Dalai Lama treedt hier zo menselijk op,
dat hij veel van dat geheimzinnige verliest. De inval der Chinezen in 1950 verdreef de schrijver uit Tibet, alsook de
Dalai Lama, die echter spoedig weer terugkeerde. Een land, dat beheerst wordt
door monniken ( althans tot voor kort) , is
een wonderlijk verschijnsel in de twintigste eeuw. Harrer doet Tibet en zijn bevolking leven voor de lezer. J. v. H.
Nothing ALL, Inzicht in de Vierde Dimensie. Met een voorwoord van
Prof. Dr Ch. H. van Os. — P.
Noordhoff, Groningen, Djakarta,
1954, 127 pp., f 6.25 en f 7.50.
Een duidelijke, hoewel niet gemakkelijke inleiding tot de vierdimensionale meetkunde. Vele uitstekend geslaagde figuren
verhelderen de tekst. Geen strenge bewijsvoering, maar analogie met de bekende
meetkunde. Aanbevolen. Ir J. Chr. Deuss

T. PRICE, Christianity and Race Relations. r SCM Press London, 1954,
88 pp., 4 s. 6 d.
Wanneer op de allereerste pagina de
late middeleeuwen beschreven worden als
„barbarized decadence" zonder verdere
qualificatie, wachten we op hetgeen komen gaat. Het gehele boekje getuigt van
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een soortgelijke beperktheid. Zelfs waar
dit boekje bedoeld is als een eerste inleiding op het rassenprobleem in verhouding
tot het christendom, meenden we te mogen rekenen op iets dat zowel omtrent
rassenverschil als christendom scherper
begrippen naar voren zou brengen.
W. P.
Nicholas HUMPHREYS U.P., Missionary in South Africa. — Blackfriars,
London, 1953, 237 pp., 16 s. 6 d.
Een oud-missionaris bespreekt verschillende aspecten van het missioneringswerk
in Zuid Afrika. Het boek voornamelijk
bedoeld voor de nieuwe missionaris bevat
interessante anthropologische gegevens,
kostbare raad en een merkwaardige serie
verhaaltjes, gebaseerd op de ervaringen
van de auteur. W. P.
Erwin SCHRODINGER, Nature and the
Greeks. Cambridge University
Press, 1954, 97 pp., 10 s. 6 d.
Gelijk vele andere grote beoefenaars
der theoretische wetenschap houdt ook de
Weense Nobelprijswinnaar Schródinger
zich op het eind van zijn leven graag
bezig met wijsgerige vraagstukken. In dit
boekje, dat een viertal in 1948 gehouden
lezingen bevat, wil hij een oplossing aan
de hand doen voor het steeds terugkerend
probleem van de tegenstelling tussen religie en wetenschap als wereldverklaring.
Hij wendt zich tot de (voorsocratische)
Grieken, omdat bij hen deze tegenstelling
niet aanwezig zou zijn. De vergelijking
van hun theorieën met onze moderne
vondsten is zeer interessant, maar het resultaat waartoe schr. komt zou Plato zeker bestreden hebben als te agnostisch en
te weinig spiritueel. v. L.
Dr J. BOELAARS, Nieuw Guinea, uw
mensen zijn wonderbaar. Het leven
der Papua's in Zuid Nieuw Guinea.
--- Paul Brand, Bussum, 1953, 167
pp., f 6.90.
Een missionaris, als ambtenaar in tijdelijke dienst van de regering belast met
taalkundig en ethnografisch onderzoek,
geeft in dit boek een boeiend en aantrekkelijk verslag van zijn eerste oriëntatiereis. Aangezien de verwondering de eerste schrede is op het pad naar de wetenschap, kunnen allen, die belangstelling
koesteren voor het leven van de Papua's
---

ook zij, die niet in de ethnologie zijn

ingeleid r dit boek met veel vrucht lezen.
Wanneer ons volk zijn historische taak
aan de evenaar op Nieuw Guinea wil

voortzetten, client het kennis te nemen
van de zeden en gewoonten van de mensen, die aan zijn leiding zijn toevertrouwd.
Moge het werk van deze missionaris er
toe bijdragen, dat steeds meer Nederlanders gaan beseffen, dat zij de Papua's
tekort doen door hen simplistisch als
„wilden" te beschouwen. Ook dit volk
heeft een cultuur — zij het op laag niveau
waaraan de pogingen het godsdienstig
en cultureel te verheffen zich dienen aan
te passen. J. Wernink
John A. O'BRIEN (Editor), The Road to
Damascus. Volume three: The Way
to Emmaus. W. H. Allen, London, 1954, 264 pp., 12 s. 6 d.
Het verschil tussen de twee voorafgaande delen intussen verkrijgbaar in
Amerikaanse pocket uitgave — en deze
verzameling bekeringsgeschiedenissen is
wel dat namen van beroemde mensen hier
zo goed als niet te vinden zijn, en vervolgens dat het merendeel van hen die hier
aan het woord zijn, voor hun bekering tot
de clergé behoorden van hun kerkgenootschap. Zoals gewoonlijk bij dergelijke
verzamelingen is er grote verscheidenheid
van voorstellingswijze, verteltrant, stijl,
enz. Maar over het geheel staat het peil
hoog, licht verklaarbaar doordat deze bekeerlingen allen bedienaars van 't Woord
waren, hetgeen met zich mee brengt een
hanteren van het woord. Als geheel bijzondere verdienste van deze uitgave willen wij wijzen op de leerzame kijk die hier
gegeven wordt op het geestelijk leven en
godsdienstige praktijk in verschillende
vormen van protestantisme, zowel in Engeland als in Amerika. W. P.
C. A. COULSON, Christianity in an age
of science.
Oxford University
Press, London, 1953, 53 pp., 5 s.
Schr. onderzoekt de verhouding tussen
godsdienst en natuurwetenschappen en
stelt zich de vraag of en in hoe verre het
in deze moderne tijden, die zo zeer het
stempel dragen van science, verantwoord
is het christendom als laatste uitleg te
aanvaarden. Door middel van bevattelijke
beelden en zonder in een te technische
terminologie te vervallen worden de
uiterste grenzen van het terrein der wetenschap aangegeven, waarbij er op gewezen wordt dat deze uiterste grenzen,
verre van laatste en afdoende verklaring
te zijn, juist uitwijzen naar een andere
wereld. De verhandeling is wat populair
en daalt niet af tot de diepste diepten van
dit probleem. W. P.
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vroegere delen van Polen, die nu Russisch geworden waren, een arbeidsveld voor hun zielenijver, waar zij grote resultaten boekten. Aan
hen was het te danken, dat daar een grote opleving van het Katholicisme
plaats vond. Geen wonder, dat de novice Joannes Roothaan in dat verre
land enthousiast werd over de vrijheid en de bloei, waardoor het Katholicisme onder de Polen, zo scherp afstak tegen het leven in de schuilkerken van zijn geboorteland. Maar lang mocht de vreugde niet duren.
In 1812, het jaar van de priesterwijding van pater Roothaan, deed
Napoleon zijn inval in Rusland en werd verslagen. Twee jaren later
werd de Sociëteit van Jesus over de gehele wereld hersteld. Dit betekende voor de Jezuïeten in Rusland het verlies van de gunst van de
heersers van het Tsarenrijk. Eerst werden zij teruggedrongen en tenslotte verdreven. Ook pater Roothaan behoorde bij de ballingen, die
elders hun toevlucht moesten gaan zoeken. Hij werd naar Zwitserland
gezonden, waar hij onder dezelfde provinciale overste werd gesteld als
de jezuïeten, die in ons land werkzaam waren. Het lag voor de hand
dat hij enige jaren achtereen zijn provinciaal op diens visitatiereizen in
deze streken zou vergezellen. Zo leerde hij de toestand hier beter kennen en zien, dat er naast een gestadige vooruitgang voor de Katholieken
toch een zekere dreiging uitging van de regering en van de tegenstand
van Protestanten en Liberalen, zodat de positie van zijn medebroeders
hier nog geenszins veilig was.
De Jezuïeten in ons land hadden hun oude statie de Krijtberg in
Amsterdam en die in Culemborg en Nijmegen weten te behouden. Nog
voor de vereniging van België met Nederland onder koning Willem I
was een noviciaat opgericht te Rumbeke, later op het kasteel Destelberge, waarheen van alle kanten novicen kwamen. Toen, de Nederlandse Regering het bestaan daarvan bemerkte, werd het onmiddellijk
gesloten. Ook de Jezuïeten in de staties van het Noorden ondervonden
last van het wantrouwen van de Regering. De Vlaming Donche, pastoor van de Krijtberg, moest vandaar vertrekken, omdat hij in zijn preken te vrijmoedig was geweest, en ook de Jezuïeten te Culemborg ontkwamen ternauwernood aan dit lot. Toch vond er in die jaren een
uitbreiding plaats. Te Culemborg werd een klein-seminarie opgericht
voor de opleiding van de geestelijkheid van het Noorden, in 1822 werd
de Spaanse kapel in Den Haag aan de jezuïeten teruggeschonken, in
1825 de Zaaierstatie in Amsterdam. Maar in dit laar maakte een regeringsbesluit een voorlopig einde aan het bestaan van het klein-seminarie
van Culemborg. Zo waren het jaren geweest van veel hoop maar ook
van veel vrees. Roothaan had al van zijn vader, toen hij nog in Rusland
verbleef, vernomen, dat er tijdens de Lutherfeesten (1817) heftig van
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de protestantse kansels was gesproken tegen de Katholieken, maar
dezen hadden zich weten te weren vooral onder aanvoering van de
bekeerling Le Sage ten Broek 1 ) .
Deze thans te zeer miskende ijveraar trachtte enige jaren later de
Nederlandse Katholieken bijeen te brengen in de door hem gestichte
R.C. Maatschappij, die zich echter onder invloed van het Zuiden teveel
beperkte tot het uitgeven van goede katholieke boeken. Om deze reden
hadden de Culemborgse Jezuïeten Wolff en Dehasque, die zitting hadden gekregen in het hoofdbestuur, in opdracht van hun provinciaal
daarvoor moeten bedanken. Bij de splitsing in deze maatschappij had
Dehasque nog een vergeefse poging gedaan, om een verzoening tot
stand te brengen, maar zich daardoor juist de woede van verscheidene
kringen in het Zuiden op de hals gehaald, zo zelfs, dat de provinciaal in
Zwitserland daarover te horen kreeg. In verband daarmede informeerde
pater Roothaan bij zijn broer Albert in Amsterdam, een van de bestuursleden van het trouwgebleven gedeelte 2 ) . Als de klachten over
Dehasque waarheid bevatten, was deze wel heel dom en onzakelijk
opgetreden en had heel veel goede vrienden van de Jezuïeten vervreemd: de vijanden zouden daarvan profiteren. Het verspreiden van
goede katholieke boeken was een goed werk, dat op alle mogelijke
wijzen moest bevorderd worden, maar de doelstelling was toch te materiëel, dan dat de Jezuïeten bij de leiding vertegenwoordigd konden zijn.
Daarom dienden zij zich in zulke zaken bij onenigheden neutraal te
houden: zij hadden te zorgen voor het geestelijke. De princiepen, die in
deze brief vermeld staan, vinden wij later ook in zijn generaalsbrieven
terug. Overigens was deze brief slechts als informatie bedoeld.
Ondertussen vertrok pater Roothaan uit Zwitserland naar Turijn,
waar hij met de leiding van het Jezuïetencollege werd belast. Spoedig
werd hij hier de raadsman van de koning van Sardinië, die te Turijn
resideerde. ,,Ik wensch u geluk", schreef hij aan zijn broer Albert, „niet
dat de naam Roothaan aan de hoven bekend raakt eidelheid der
eidelheden — maar dat uw gedrag, uwe deugd u de achting van waardige personen toetrekt" 3 ) . Albert Roothaan stond bekend als actief
katholiek en werd daarom door de politie, evenals zijn vrienden Mosch
en Schaap, wier namen wij ook in de brieven van pater Roothaan vinden, als verdacht beschouwd.
1) Dr G. Gorris S.J., J. G. Le Sage ten Broek en de eerste faze van de Emancipatie
der Katholieken, I p. 262.
2) Copie in Arch. Nederl. Prov. S.J. Cf. Lat. vert. in L. de Jonge S.J. et P. Pirri
S.J.: Epistolae loannis Phil. Roothaan S.J., I p. 185 v.
3) Copie in Arch. Nederl. Prov. S.J. Cf. Lat. vert. in L. de Jonge S.J. et P. Pirri
S.J.:Epistolae loannis Phil. Roothaan S.J., I p. 245.
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professoren Borret en van Vree, de latere bisschop van Haarlem. Deze
geestelijke autoriteiten bezochten hem ook, wanneer zij te Rome vertoefden. Maar al deze contacten waren te weinig frequent, dan dat er
van een enorme invloed sprake kon zijn. Zelfs kon hij door zijn eigen
onderdanen maar heel weinig invloed uitoefenen op de Nederlandse
kerkelijke aangelegenheden, daar deze te weinig schreven over hun
eigen zaken en hem bijna niet op de hoogte hielden, van wat er hier op
godsdienstig gebied gebeurde. Wat de voorname katholieke leken
aangaat, heeft hij in connectie gestaan of gecorrespondeerd met Lurasco, Lutzert, Koedijk, Wap, de door Brom en Rogier gekraakte ,,katholieke" professor van de Bredase Militaire Academie, van Berckel, burgemeester van Delft, Verheyen en niet het minst met Le Sage. Behalve
met laatstgenoemde waren deze relaties vooral van vriendschappelijke
of, zoals met Wap, van wetenschappelijke aard. Hij onderhield ook een
vriendschappelijke correspondentie met de Oostenrijkse gezant Senfft
von Pilsach, een vurige katholiek.
Toen pater Roothaan tot generaal van zijn Orde gekozen werd, was
het met het bestuur der Jezuïeten in Nederland niet veel beter gesteld
dan met dat der gelovigen. Het laatste berustte bij de InternuntiusVicesuperior onder toezicht van de Congregatio De Propaganda Fide.
Onder hem stonden de aartspriesters, aan wie de dagelijkse leiding over
een soort landdekenaten was toevertrouwd. De Jezuïeten in Nederland
hadden als hogere overste een provinciaal, die in Zwitserland woonde.
Er was wel een algemene missie-overste, maar deze had eigenlijk niet
meer bevoegdheden dan een gewone overste. Nadat in België de Opstand vrijheid voor de Katholieken had gebracht, richtte pater Roothaan daar een provincie van zijn Orde op, waarvan hij de Jezuïeten van
Nederland afhankelijk maakte. Aan het hoofd van deze provincie stelde
hij de Noordbrabander Petrus van Lil. Aan deze eerste provinciaal
hebben de Belgische Jezuïeten veel te danken gehad, maar ook die van
Nederland mochten de gunstige invloed van zijn idealisme ondervinden.
Nauwelijks was hij in 1834 over de grenzen gekomen, of overal werden
er in de Jezuïetenstaties plannen ontworpen voor het bouwen van kerken. Als missie-overste werd nu aangesteld pater P. Dehasque, die over
een behoorlijk administratief talent beschikte. De moeilijkheden waren
niet gering, daar de staties arm waren en men over het algemeen van de
gelovigen ook niet zoveel verwachten kon. Verder was de bemoeiing
van de Regering zeer groot. In de brieven van pater Roothaan vinden
wij naast vermaningen ook bemoedigingen voor de bouwpastoors. Zo
lezen wij daarin de volgende raadgevingen: zorgen voor een goede
uniforme boekhouding; geen schulden aangaan, die moeilijk af te lossen
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zijn, maar volgens de raad van het Evangelie: prius sedeat et computet,
eerst neerzitten en uitrekenen; eerst schulden aflossen, dan pas voor de
aankleding van de kerk zorgen. Verder drong hij er op aan architecten
uit het eigen land te kiezen en te zorgen voor een behoorlijke bouwstijl.
De stijl van de nieuwe Zaaierkerk te Amsterdam en die van de Teresia
van Avilakerk in Den Haag vond hij afschuwelijk, hoewel hij bij de
beoordeling slechts gebrekkige tekeningen onder ogen schijnt gehad te
hebben. Ook over de beschildering van de Zaaierkerk liet hij duidelijk
zijn afkeuring blijken. Op geestelijk gebied vinden wij in zijn brieven
aanmaningen, om zich niet te verliezen in allerlei broederschappen en
devoties, maar die te bevorderen, welke in de jezuïetenorde algemeen
aanvaard waren; en sterk beval hij aan de statie-mentaliteit te vervangen door een hogere religieuse geest.
De overname van het Katwijkse College keurde hij gaarne goed,
omdat het hier de bestendiging betrof van het werk van zijn vriend Mgr
van Wijkerslooth. Eveneens hechtte hij er reeds in 1834 zijn goedkeuring aan, dat het Culemborgse klein-seminarie door de Jezuïeten zou
heropend worden. Door allerlei tegenwerking van de kant van de burgerlijke overheden, kon dit laatste pas in 1841 geschieden. Kort daarna
vernam hij, dat men daar ook plannen had voor een groot-seminarie.
Over de philosophie sprak hij niet, maar zeker wenste hij er geen theologische cursus. Toen hij daarover berichten had vernomen, is hijzelf
naar de Congregatio De Propaganda Fide gegaan, om er zich tegen te
verklaren. Hij zou het zeer betreuren als het groot-seminarie 's Heerenberg zou verdwijnen. Maar als dat dan toch noodzakelijk was gaf hij de
voorkeur aan een centraal theologicum voor de hele Hollandse Zending,
welk idee ook door de nuntius Ferrieri werd bepleit, met weinig begrip
overigens voor het aangeboren Nederlands provincialisme. In zijn brief,
daarover aan de missie overste P. Dehasque legde P. Roothaan deze op
te verklaren, dat de jezuïetenorde zich niet voor een theologische cursus
te Culemborg interesseerde 4 ) . Niet lang tevoren had hij het enthousiasme van Dehasque al bekoeld met de mededeling, dat deze zich niet
teveel moest voorstellen over de verwezenlijking van de plannen van
Mgr van Wijkerslooth aangaande de doorvoering van het Concordaat
van 1827, omdat gezaghebbende kringen te Rome beducht waren voor
te grote invloed van de Staat. Dit schreef hij ook aan Le Sage, maar
voegde erbij, dat Z. H. de Paus wel onderhandelingen wenste.
-

4 ) Frans orig. van 13 Aug. 1842 in Arch. Nederl. Prov. S.J. Alle meer officiële
brieven, uitgezonderd enkele gedurende de ballingschap 1848-1850 zijn opgenomen in
de registers van de brieven van P. Roothaan, welke in het Centraal Archief S.J. te
Rome bewaard worden.
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De afzetting van de aartspriester van Utrecht G. A. Vermeulen door
de Internuntius-Vicesuperior Mgr I. Ferrieri had nogal beroering verwekt in de Hollandse Zending. De overste van de Jezuïeten, Dehasque,
had met een groot gedeelte van de Utrechtse geestelijkheid de partij
opgenomen van de aartspriester en was daardoor in een scheve verhouding gekomen tot de Vicesuperior, maar had daardoor ook de ontstemming gewekt van enige hooggeplaatste geestelijken, zoals van Vree en
Borret, die dit aan de Belgische provinciaal en aan pater Roothaan
duidelijk hebben doen blijken. P. Roothaan antwoordde hun zelf, maar
het schijnt, dat hij alleen Borret bevredigd heeft; van Vree bleef wensen, dat Dehasque uit Culemborg zou worden verwijderd 5 ) . Dit gebeurde wel niet, maar Dehasque werd toch als missie-overste vervangen
door de Haagse pastoor G. Eisen S.J., die met de Internuntius nogal
bevriend was. Tevoren was hierover natuurlijk al gecorrespondeerd. Zo
had pater Roothaan reeds op 7 April 1843 aan pastoor Eisen geschreven: „Ik betreur de minder volledige harmonie tussen Mgr Ferrieri en
uw overste P. Dehasque. Ik heb ook vernomen, dat er over het ontslag
van de E. H. Vermeulen bericht is binnengekomen bij de S. Congregatio De Propaganda Fide, waar men deze verandering van recente datum
achtte. Doch over aanklachten tegen Mgr Ferrieri, laat staan over
stappen van ginds uit ondernomen om hem te verwijderen en een Hollander in zijn plaats te benoemen, heb ik niet gehoord; en voorzeker zal
dit laatste voorstel op generlei wijze worden aanvaard. In al deze zaken
is de beste raad, dat u noch wie ook van de jezuïeten zich er mede
bemoeit. Ofschoon weliswaar velen bij u denken, dat ik als generaal der
Jezuïeten hier alles kan en doe, zal ik mij er wel voor wachten om in
deze, zelfs als het mij gevraagd werd, raad te geven" 6 ). Enige tijd later
schreef hij een brief aan pater A. Consen, president van het kleinseminarie Culemborg, waarin hij opkomt tegen een uitlating van Mgr
Ferrieri, alsof de jezuïeten niet meer op hem gesteld waren. P. Dehas
que had zich misschien wel wat onvoorzichtig uitgelaten, maar diens
bedoelingen waren toch zo kwaad niet, en hij vervolgt: „Maar dat nare
zinnetje: de Jezuïeten zijn niet op mij gesteld, kan nog een ruimere
betekenis hebben: het zou in de geest van Monseigneur zelfs op mij in
Rome kunnen slaan. Daar er bij u mensen zijn, die zelfs in openbare
bladen de gedachte verspreiden, als zou de generaal der Jezuïeten het
factotum te Rome zijn, zou Monseigneur ertoe kunnen komen, te denken, dat ik van mijn relaties bij de Propaganda gebruik heb gemaakt om
er mijn beklag te doen over zijn bestuur in Holland. Welnu ten eerste,
5) L. de Jonge S.J. et P. Pirri S.J. o.c. IV p. 393 cc., p. 396 vv.
6) Lat. orig. in Arch. Nederl. Prov. S.J.
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wat de Jezuïetenorde betreft, zou ik zelfs niet weten, waarover ik mij
zou moeten beklagen, want geen enkele Jezuïet heeft mij ooit gezegd
verongelijkt te zijn door Monseigneur. Ten tweede, wat de zaken van
de Hollandse Zending aangaat, zou ik wel willen, dat Monseigneur
kennis krijgt van mijn manier van doen, en dat hij zal weten, dat het
principieel en volgens gewoonte verre van mij is mij te bemoeien met
hetgeen niet bij mij thuishoort. Wanneer ik ondervraagd word, hetgeen
zelden voorkomt, zeg ik, wat ik weet of denk in de Heer. En wat de
aangelegenheden van Holland betreft: daarover spreekt men mij nauwelijks. Alleen heb ik indertijd horen zeggen, dat de afzetting van de
E. H. Vermeulen hier wel wat overhaast werd gevonden, maar overigens heeft zich niemand beklaagd, en de geestelijke, die in zijn plaats is
benoemd, schijnt alle vereiste kwaliteiten in zich te verenigen. Daarom
bestaat er geen reden, om de maatregelen van Monseigneur af te keuren. Dit is alles, wat ik weet over de zaken van Monseigneur. ik zou
dus wel het minst ter wereld verplicht zijn geweest om mij in de affaire
van de Utrechtse aartspriester te mengen of in welke andere kwestie
van deze missie dan ook, zoals ik mij, ik herhaal het, in geen enkele
kwestie meng, die mij niet aangaat of waarin ik niet, om zo te zeggen,
tegen wil en dank word ingehaald. Ik wens daarom dat Monseigneur de
Vicesuperior weet, dat Pater Generaal zeer weinig bekend is met hetgeen er in Holland gebeurt en dat de paters zelf in de brieven aan hun
generaal enkel over hun eigen besognes spreken. Ik beveel u dus aan
om van uw kant te doen, wat in uw vermogen ligt, om aan Monseigneur
voldoening te schenken. Hij is daar, om de belangen van de Godsdienst
en de H. Stoel te behartigen, en wij hebben er geen andere belangen
dan overal elders" 7 ) . Door tactisch optreden wist men de ontstemming
van de Internuntius op te heffen. Dit bleek toen hij aan de Jezuïeten een
statie in Rotterdam aanbood en een missie op Borneo aanbeval.
Als gevolg van de bovenstaande feiten was pater Roothaan toch
beter op de hoogte gekomen van de toestand in Nederland en hij begreep, dat het met de Katholieken onder de regering van koning Willem II er aanmerkelijk beter voorstond. Hij begon er nu over te denken
om zijn eigen organisatie in Holland te verbeteren. Door allerlei omstandigheden kon hij echter pas in 1847 zijn plannen ten uitvoer leggen.
In dat jaar stelde hij een missie-overste aan, die de bevoegdheden van
een hogere reguliere overste kreeg en die ook zeggenschap ontving over
het Katwijkse College en het Culemborgse Seminarie, welke inrichtingen tevoren direct onder de Zuid Nederlandse provinciaal hadden ge7)

Frans orig. van 22 Juli 1843 in Arch. Nederl. Prov. S.J. Cf. L. de Jonge S.J. et

P. Pirri S.1. o.c. II p. 404 v.
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staan. Tevens gaf hij opdracht om een financiële scheiding van de
Belgische provincie voor te bereiden en de stichting van een noviciaat
en studiehuis. Nadat einde 1848 de financiële scheiding was gereed
gekomen, werd 6 januari de Nederlandse Vice-Provincie opgericht, die
reeds een jaar later tot geheel zelfstandige provincie werd verheven. In
de tussentijd had pater Roothaan zelf ons land bezocht en kunnen constateren, dat de toestand onder koning Willem III dezelfde was gebleven. Verdere uitbreidingen, zoals een nieuw college te Sittard en een
eigen theologaat, stond hij slechts aarzelend toe. Liever had hij gezien,
dat de jonge Nederlandse provincie meer aandacht had besteed aan
volksmissies en meer krachten had gezonden naar de heidenlanden en
de missie op Borneo had aangenomen. Een feit is dat Mgr Zwijsen zich
voor genoemde snelle ontwikkeling sterk interesseerde.
Werd in Nederland de toestand voor de Katholieken langzamerhand
gunstiger, die in het buitenland werd voor de jezuïeten met het jaar
slechter. In vele staten werden zij vervolgd en verbannen. Het revolutiejaar 1848 vormde wat dit betreft wel het dieptepunt, zo zelfs, dat pater
Roothaan Rome en de Kerkelijke Staat moest verlaten en zijn toevlucht
moest gaan zoeken in Marseille. Hij reisde op een paspoort, dat de
Nederlandse gezant te Rome hem had gegeven onder de naam Franciscus Flamand. Zelfs heeft hij onderweg gevaar gelopen door volksmenigten te worden overvallen. Nadat de rust in Frankrijk was teruggekeerd, ging hij er de huizen van zijn Orde visiteren. Deze visitatie zette
hij in het jaar 1849 voort en zo kwam hij ook naar ons land. Maar dit
gebeurde in diep geheim, zodat buiten de leden van de Orde slechts
weinigen hem hebben gezien. Onder degenen, die hem in de pastorie
van de Teresiakerk in Den Haag een bezoek brachten behoren de Vicesuperior-Internuntius Mgr C. Belgrado, Mgr Borret en ook Ch. van der
Horst, oud-Directeur-Generaal van het Departement van R.C. Eredienst. Aan Mgr van Wijkerslooth bracht hij een officieel tegenbezoek
op diens buiten Duinzigt te Oegstgeest en maakte met de prelaat een
rijtoer langs het Katwijkse College en de seminaries Voorhout en Warmond, maar de Bisschop durfde hem uit vrees voor de bevolking niet
binnen deze gebouwen te brengen.
Bij dit bezoek zal ongetwijfeld wel gesproken zijn over de Jezuïetenvrees bij Protestanten en Liberalen, maar ook over een mogelijke reorganisatie van het kerkelijk bestuur, waarop reeds van verscheidene
kanten werd aangedrongen. Het zal hem ook wel duidelijk zijn geworden, dat het voor een dergelijke actie zelfs gevaarlijk was, als daarbij
een jezuïet teveel op de voorgrond stond. Als gevolg hiervan kunnen
wij de volgende passage beschouwen uit een brief aan de viceprovin-
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ciaal A. van der Leeuw, gedateerd 2 September 1849: „Wat de vervanging van de Visesuperior van de Hollandse Zending door Bisschoppen
of Apostolische Vicarissen betreft, denk ik niet dat dit nu al zal geschieden. Maar hoewel het beter zou zijn, dat de jezuïeten daarbij geen
rol speelden, is het, als dit niet mogelijk is, toch wel nuttig, dat zij met
het grootste en verstandigste deel van de wereldgeestelijken samenwerken, nochtans er zorg voor dragend, dat de rechten van de reguliere
clerus bewaard blijven in hun tegenwoordige staat" 8 ) . Overeenkomstig
deze richtlijnen hebben de Nederlandse jezuïeten meegewerkt aan de
zaak van de Hiërarchie, en pater Roothaan heeft evenzo gehandeld 9 ) .
Nog in hetzelfde jaar 1849 gaf de grote propagandist voor het herstel
der bisschoppelijke Hiërarchie, Dr J. W. Cramer, die in contact stond
met de Jezuïeten van de Krijtberg te Amsterdam, zijn brochure, uit,
Mémoire sur la situation des Catholiques dans les Pays Bas, waarvan
hij ook een exemplaar aan pater Roothaan zond. Deze bedankte hem
met het volgende vriendelijke briefje: „Ik haast mij LI te bedanken voor
de kostbare zending, die u mij hebt willen doen toekomen van uw Mémoire sur la situation des Catholiques dans les Pays Bas en voor de
brief vol welwillendheid, waarmede u deze hebt doen vergezellen. Ik
heb zowel de ene als de andere eerst een paar dagen geleden ontvangen. Wilt u met mijn dank ook mijn gelukwensen aanvaarden. Uw
gewetensvolle arbeid is meer dan een letterkundig product, het is een
goed werk, het is een daad van moed en overgave, een plechtige belijdenis van uw geloof; het verzekert u niet alleen rechten op erkentelijkheid van de Katholieken van Nederland, maar ook van alle kinderen
der Roomse Kerk. Met blijdschap heb ik de recensies gelezen, die de
Univers en de Ami de la Religion ervan hebben gegeven; ik voeg mij
des te gereder bij hun prijzende woorden naarmate ik de positie van de
Nederlandse Katholieken beter ken en ik daardoor des te beter de
dienst kan waarderen, die u hun bewezen hebt. De Heer zal uw pogingen zegenen voor de triomf van Zijn Kerk: daar heb ik vertrouwen in.
Maar zekerheid heb ik ervan, dat Hij u waardig zal belonen. P.S. Met
grote vertroosting zie ik onze Katholieken in Holland, onwrikbaar
gehecht aan de juiste beginselen, wel hun rechten opeisen maar zonder
onlusten en zonder oproer. Zo blijft het geloof bewaard temidden van
de vervolging, ja het wordt krachtiger en maakt vorderingen. Een verschrikkelijk voorbeeld van het tegengestelde ziet men in de geschiedenis
van Japan. Daar wilden de Christenen tegen alle waarschuwingen van
hun missionarissen in, zich koppig verdedigen, toen de regering hen
8) Lat. afschr. in Arch. Nederl. Prov. S.J.
9) L. J. Rogier en N. de Rooy: In vrijheid herboren, pp. 76, 83, 93.
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vervolgde. Zij zijn omgekomen en het geloof ging met hen ten gronde" 10) . Vooral het onderschrift maakte het enthousiasme van Dr Cramer gaande en hij wilde de brief publiceren, doch graaf Duchastel hield
hem ervan af, daar het gevaarlijke reacties zou uitlokken.
Ondertussen groeide in Nederland het verlangen naar de bisschoppelijke hiërarchie. Begin 1851 stelden de katholieke leden van de Tweede
Kamer een petitie op aan Z. H. de Paus, die zij aan alle Katholieken
ter tekening wensten voor te leggen. De provinciaal der Jezuïeten A.
Consen vroeg aan zijn raadgevers, wat hij zou doen. Het antwoord
luidde: tekenen, maar niet als eerste. Voor de zekerheid meldde hij het
antwoord aan de generaal, waarop hij in een brief de volgende raad
kreeg. „Als het gaat over de petitie voor Bisschoppen, moet u ervoor
oppassen deze als eerste te tekenen. Als anderen voorgaan, is er niets
op tegen, maar voeg er dan een clausule bij, waarin u de hele zaak aan
de wijsheid van de H. Stoel overlaat. Deze wijze van vragen, die de
gewoonten volgt van het z.g. constitutionele staatkundige systeem, kan
niet per se behagen aan de kerkelijke overheden, maar geeft zelfs niet
het ware gevoelen van de verzoekenden weer. Door het afdwingen van
ondertekeningen, dwingt men de beslissing van de overheid af. Maar
dit zij over deze handelwijze in het algemeen gezegd, niet over het
onderhavige geval" 11 ) . Deze petitie heeft te Rome zeer veel indruk
gemaakt en de zaak van de Hiërarchie niet weinig bevorderd.
In Mei 1852 meende pater Consen, dat de onderhandelingen van de
H. Stoel met de Nederlandse Regering wel in het stadium gekomen
zouden zijn, dat een beslissing spoedig te verwachten was. Daarom
stelde hij een memorandum op, dat hij aan P. Roothaan zond met het
verzoek het door te sturen naar de Congregatio De Propaganda Fide.
In dit memorandum zette de provinciaal uiteen, waarom hij wenste, dat
de Jezuïeten hun parochiekerken ook onder de nieuwe kerkelijke regeling zouden behouden; vervolgens gaf hij te kennen, dat de Nederlandse
Jezuïeten het klein-seminarie Culemborg gaarne zouden voortzetten.
Daarom zou deze stad niet onder het nieuwe bisdom 's Hertogenbosch
moeten vallen, dat reeds een klein-seminarie bezat. Tenslotte gaf hij een
lijst van op- en aanmerkingen over de Apostolische Vicarissen van het
Zuiden en enige andere geestelijken uit het Noorden, die mogelijk in
aanmerking zouden komen voor het bisschopsambt. Voordat pater
Roothaan met memorandum indiende, vroeg hij informaties omtrent de
stand der onderhandelingen. Als resultaat daarvan meldde hij het volgende: „Ik ben op inlichtingen uitgegaan aangaande de kwesties van de
10) 24 Dec. 1849 Registrum Itinerale C p. 196, Centr. Arch. S.J., Rome.
11) Lat. orig. van 24 April 1851 in Arch. Nederl. Prov. S.J.
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heb ik uw Mémoire ontvangen tezamen met de brief, waarmede u de
eer had deze te doen vergezellen. Het weinige, wat ik daarvan tot nu
toe heb kunnen lezen, heeft mij doen zien, hoezeer de Calvinistische
haat toeneemt, hoewel niet meer uit ijver voor Calvijn maar wel tegen
de ware Kerk. Het ligt in de lijn. U hebt volmaakt gelijk. Er is geen
ander middel, dan die duistere plannen te onthullen en publiek te ma-ken, gesteld dat er nog een middel tegen is. De verblinding van degenen, die belangstelling zouden moeten hebben voor hun eigen lot, is zo
groot, duurt al zo lang en heeft de kwade praktijken van de geheime
genootschappen zo laten toenemen, dat men met recht kan vrezen dat
elk middel vergeefs zal zijn, om de gesel af te wenden, waarmee de
maatschappij bedreigd wordt. Maar in elk geval vermindert dat niets
aan de verdienste van de kampioenen van de goede zaak en hun pogingen blijven altijd nuttig en zelfs noodzakelijk. ik wens u van harte
geluk, mijnheer, met uw ijver en activiteit" 13 Toen pater Roothaan in
Februari 1853 ernstig ziek werd, zodat hij de laatste H.H. Sacramenten
) .

moest ontvangen en voor het bestuur een vicaris-generaal aanstellen,
bleef de heer Lurasco zich op de hoogte houden van zijn toestand.
Zodra er een mogelijkheid bestond, is hij tot zijn ziekbed doorgedrongen. Dit geschiedde in de eerste helft van April, toen de Hiërarchie in
Nederland reeds een maand hersteld was. Vermoedelijk zal het gesprek
daarover gegaan zijn, maar wij weten uit de mededelingen van Lurasco
zeker, dat er toen opnieuw over laatstgenoemde brochure van Dr Cramer gesproken is. Van het volgende gesprek in het begin van Mei weten
wij meer. Lurasco verhaalt dat pater Roothaan bij het begin en aan het
einde zijn hand vastgeklemd heeft. Zij bespraken toen de mogelijkheid,
het dankadres van de Nederlandse Katholieken aan Pius IX over te
brengen door de Jezuïeten-provinciaal, die toch voor een algemene vergadering van zijn Orde naar Rome moest komen; en dan vervolgt
Lurasco in zijn brief aan Dr Cramer: „Ik sprak u zo even van de Pater
Generaal. Zijn beterschap neemt toe. De pijnen schijnen iets minder
hevig te zijn, en zijn uitzigt is verbeterd. Ik vertelde hem van de woede
der protestantsche geschriften. Daar moet iets tegen gesproken worden,
zeide hij. Daarop verhaalde ik de houding der Katholieken, die zelfs
door de Paus was geprezen, en hoe deze aanvankelijk in het buitenland
en daarna opnieuw in Holland zich had doen horen; hetwelk hem veel
genoegen deed. Hij heeft beloofd voor het land te zullen bidden" 14 ) .
Op 8 Mei, weinige dagen na deze belofte, overleed pater Roothaan.
13) 28 Dec. 1852, collectie Dr J. W. Cramer, Arch. Nederl. Prov. S.J.
14) 4 Mei 1853 in collectie Dr J. W. Cramer, Arch. Nederl. Prov. S.J.
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ter weten, dat dit geluk komen zal, maar dan toch ook nog komen moet,
maar hij beleeft het als zodanig, zonder meer, als een onmiddellijk aangrijpende werkelijkheid.
Misschien is het nuttig deze aanschouwelijke versmelting van dit
„alles" en dit „iets" even toe te lichten met een paar voorbeelden, niet
precies van directe gelukservaringen, maar van ervaringen, die wel
enige gelijkenis hiermede vertonen, althans wat hun inwendige structuur
betreft.
Gij speelt wel eens met de kaarten is het niet? Bridge, waarschijnlijk.
Nu speelt ge kleine slem. Gij haalt de slagen binnen. Nu nog de
laatste slag. Welnu op het moment, waarop de laatste slag valt, wat
doet ge dan nog? Eigenlijk niets dan winnen, winnen zonder meer, niet
meer dit spel winnen, niet meer een spel winnen, neen, winnen en niets
dan winnen, winnen zonder verdere determinatie, onbepaald winnen,
absoluut winnen. Alle bepaalde vormen en omstandigheden van het spel
verdwijnen op dit moment helemaal in de éne ervaring van het winnen,
ze zijn niets anders meer dan een pure transparantie van het winnen.
Dit is ook de structuur van de gelukservaring.
Of neem een wetenschapsman, die al maanden zit te turen op een
onoplosbaar probleem; alle kanten en mogelijkheden zijn bekeken, maar
geen spoor van oplossing. En opeens vindt hij de oplossing. Welnu, is
heel zijn beleving op dit moment nog iets anders dan „vinden"? Het is
hem een ogenblik alsof eenvoudigweg alles gevonden is: niet alleen dit
probleem is opgelost; maar alle problemen. Er zijn voor hem geen problemen meer: alles is oplossing, alles is vinding: niet iets is gevonden,
maar alles is bereikt en let wel, dit alles precies onder de vorm van
dit iets.
***

Maar, zult ge opwerpen, is de gelukservaring dan tenslotte geen
illusie, geen schijn? Neen, ze is geen schijn, ze is een verschijning. De
afstand der menselijke volkomenheid wordt niet genegeerd, hij wordt
alleen maar als niet interessant beschouwd. De feitelijke en wezenlijke
werkelijkheid, dat de mens gemaakt is om helemaal goed en volkomen
te worden, vervult hem momenteel met zo'n heerlijk gevoel, dat de
afstand, die hem intussen van deze volkomenheid gescheiden houdt, als
zo weinig belangrijk ervaren wordt, dat alleen het positief aspect van
deze bestemming het menselijk gemoed totaal vervult. Kortom, in de
actuele gelukservaring, is de afstand één en al tot een positief perspectief omgekeerd, en perspectief is precies het tegenovergestelde van
afstandelijkheid: het is juist het beleven van het verre in een zekere
nabij-gebrachtheid.
14
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In feite is de gelukservaring een soort vóór-ervaring, een soort vóórgevoel van Het Geluk, maar waarbij het object van dit voorgevoel zo de
geest, het hart en de zinnen vervult, dat het „vóór"aspect er haast bij
wegsmelt. Een illusie zou dit worden, wanneer de gelukservaring uitdrukkelijk zou gaan beweren reeds gelukzaligheid te zijn, maar aan
dergelijke beweringen heeft de gelukservaring helemaal geen behoefte
en ze heeft er ook geen tijd voor. Na het moment der gelukservaring
wordt de mens zich weliswaar weer duidelijk deze afstand bewust, hij
komt weer tot het inzicht, dat nog een hele morele weg tot de volkomenheid is al te leggen. Maar de voorbije ervaring zal hem juist in deze
vaak moeizame arbeid een heerlijke herinnering blijven en een onmisbare stimulans. Zoals een muzikaal thema, dat verdwijnt in het auditief
verleden, toch een hele symphonie blijft doorklinken en de bezieling
wordt van heel de muzikale doorwerking, zo kunnen ook sporadische
gelukservaringen hun echo weerkaatsen in de ruimte van een geheel
leven en er de vreugde van intensiveren.
En hierin vindt de gelukservaring, die als een plotse intuïtie is in de
goede zin van het leven, haar eigen zin: de moeizame weg naar het
Geluk, door de vóórschijn van dit Geluk, reeds zelf tot een geluksweg
te maken. Het is een totaal verkeerd en in ieder geval een on-christelijk
idee, dat God, die de mens geschapen heeft voor het Geluk, zijn weg
naar dit Geluk als een treurgang zou bedoeld hebben. Het is waar, dat
deze weg door heel wat arbeid, pijn en lijden voert, maar dit alles heeft
nog niets te maken met een gevoel van ongelukkig-zijn. Het ongelukkigzijn dient nergens voor en mist zijn grond. Wat gezegd wordt over de
treurnis geldt evenzeer voor het ongeluksgevoel: multos occidit tristitia
et non est utilitas in ea. Terwijl de geluksstemming de wijsheid verovert
om al het pijnlijke als een groeiproces te ervaren, de wijsheid ook om in
het pijnlijke van deze groei juist de heerlijkheid der menselijke en christelijke wezensvolwassenheid te bevroeden.

*

*

*

Wanneer we nu meer bepaald de vraag stellen, onder welke vormen
en omstandigheden de zoëven beschreven gelukservaring tot stand
komt, dan moet het eerste antwoord hierop luiden, dat de concrete
situaties, handelingen, dingen en belevingen, waarin dit geschieden
kan, zo verscheiden, zo veelvuldig en zo onverwacht zijn, dat we hier
werkelijk voor een onoverzienbaar gebied van mogelijkheden komen te
staan.
Zo is daar eerst en vooral de natuur en de ons omgevende wereld,
die aan de geluksbeleving onuitputtelijke aanschouwelijkheidsmogelijk-
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heden bieden: de natuur met haar wijdheid, haar stilten, haar eenzaamheid, de veelvuldigheid van haar vormen en rhythmen, en waarin de
mens zijn geluksstemming telkens weer anders en anders beleven kan.
Want de natuur is juist de onmiddellijke en connaturele weerspiegeling
van 's mensen gemoedsleven en van zijn inwendige aandoeningen.
Maar meer nog dan met de natuur is de mens met de evenmens en de
gemeenschap verbonden. In de beleving van deze verbondenheid mag
hij voor zich dan ook heel wat diepere gelukservaringen verwachten:
zowel in de eenvoudige ontmoeting met de andere mens, in de ervaring
hoe zijn persoonlijkheid in de gemeenschap met de andere mensen openbloeit, als in gezelschap en gezelligheid, menselijke genegenheid, trouwe
vriendschap en offervaardige liefde. Daarbij is het geluk essentieel
mededeelzaam. Het bestaat voor een niet gering gedeelte in het gelukkig
maken van anderen. In deze mededeling gaat het geluk helemaal niet
verloren, integendeel. Want zoals gedeelde smart maar halve smart
meer is, zo wordt gedeeld geluk dubbel geluk. En zoals persoonlijkheid
en solidariteit in de mens tot een wezenseenheid vervloeien, zo is gelukkig-zijn reeds uiteraard naar een samen-gelukkig-zijn gericht.
Zijn definitieve bestaansverwijding bereikt de mens echter, wanneer
hij zich terugbuigend naar de innerlijkheid van zijn bestaan, in de grond
van zijn wezen, een diepere dan menselijke verbondenheid en gemeenzaamheid ontdekt, nl. zijn verbondenheid met God. Binnen deze laatste
menselijke beleving kent ook de gelukservaring haar hoogste authenticiteit. Zij ontvouwt zich hier direct in het perspectief van het oneindige
en het transcendente. Niet elke transcendente bewustwording is nochtans een Godsbeleven. Huivering voor de mysterieuze onmetelijkheid
van de cosmos, voor de oneindige perspectieven der gedachte of voor de
geheimzinnige diepten der ziel kunnen wel de weg effenen tot deze
religieuze ervaring. Een werkelijke Godsbeleving worden ze pas, wanneer het transcendente zich aan de mens als een allerpersoonlijkste
oneindigheid openbaart, d.i. als een hoogst mysterieuze en grondeloze
persoonlijkheid, die enerzijds onze menselijke persoonlijkheid oneindig
overtreft en zich anderzijds toch op een onbegrijpelijke wijze in de meest
onmiddellijke creatieve liefde met haar verenigt en haar aantrekt tot
immer diepere eniging en schouwing. Deze aantrekking en deze goddelijke uitnodiging beantwoordt de mens in zijn religieuze beleving met
een wederkerige allerpersoonlijkste erkenning van Gods enigheid en
welwillendheid en met de overgave van zijn zelfheid en eigenheid aan
Gods wil en heilzame werking in hem.
Nu valt nochtans deze religieuze beleving niet zonder meer samen
met de gelukservaring. Want hoe werkelijk het ook moge wezen, toch
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is dit vinden van God voor de mens, de homo viator, geen louter en
enkel vinden. Dit vinden blijft ook steeds een zoeken, een pijnlijk zoeken vaak. De mens wordt zich in zijn religieuze ervaring niet enkel
zijn één-zijn met God bewust, maar ook zijn schrijnende nood aan God,
zijn onmacht, de geringheid zijner wederliefde, zijn ontrouw, zijn zondigheid. Actuele gelukservaring wordt de religieuze beleving, wanneer
zij soms momenten bereikt, waarin zoeken en vinden a.h.w. gelijke tred
schijnen te houden, wanneer het wordt alsof het zoeken naar God zich,
momenteel, spontaan in een onmiddellijk tegemoettredende gevondenheid vermag te ontvouwen. In deze momenten doet het zich voor, dat de
menselijke poging om zich tot God te verheffen, om Hem in innigheid
van geest en gemoed te ontmoeten, zo in een tegemoetkomend „zich
laten vinden" van God wordt opgenomen, dat het momenteel lijken kan
of alle verlangen vervuld en alle zoeken voleind werd. In dit geval
wordt de religieuze ervaring tevens gelukservaring.
** *
Maar nu zijn we met al deze verheven beschouwingen in het gevaar
terecht gekomen om weer eens heel de gelukservaring verkeerd te
begrijpen. We zouden nl. kunnen gaan denken, dat de beperkte dingen,
objecten en belevingen, waarin de mens zijn gelukservaring vindt, toch
niet zo beperkt kunnen wezen en dat wellicht alleen maar zeer belangrijke dingen ons tot de gelukservaring kunnen brengen. Nu is dit abso
luut het geval niet.
Men zegt wel eens, dat het ongeluk vaak in een klein hoekje schuilt.
Welnu het geluk zit dikwijls in een nog veel kleiner hoekje. En dit laat
zich gemakkelijk begrijpen. Immers het komt er niet zozeer op aan, dat
de dingen, die ons tot geluk stemmen, op zichzelf belangrijk en gewichtig zijn, maar wel dat ze een speciale transparantie bezitten, een transparantie tegenover de menselijke volkomenheid, en waardoor ze in staat
zijn om een onmiddellijk perspectief te openen op deze fundamentele en
finale goedheid van ons bestaan. Van belang is dat deze dingen — hoe
gering ze ook mogen wezen — van die aard zijn, dat ze in de beleving
kunnen opengaan als een raam op een vergezicht.
Deze transparantie nu staat geenszins in proportie met het belang, dat
die dingen hebben in zich. Zij kan vaak groter zijn in zeer geringe en
schijnbaar onbelangrijke dingen en gebeurtenissen dan in andere. Zo
kan het voorkomen, dat ik het verwerven van waarden en het bereiken
van doeleinden, welke toch in feite van zeer groot belang voor mij zijn,
vrij nuchter opneem, terwijl dingen van heel wat geringer aangelegen
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heid mij opeens volkomen gelukkig maken: en zo is het niet onmogelijk
dat de vluchtige ontmoeting met een vriend mij gelukkiger maakt dan
het ontvangen van een grote eer; of een fijnmenselijk gebaar van genegenheid meer dan het winnen van een fortuin.
Dit onderscheid tussen waarde en geluk hoeft ons niet buitenmate te
verwonderen, daar toch het geluk in wezen een vóórschijn is van en een
openheid naar Het Geluk. Het is dan ook logisch te verwachten, dat de
gelukscapaciteit van dingen en belevingen méér in deze openheid en in
deze transcendente doorschijnendheid te zoeken is dan in hun onmiddellijke omvang en practische levenswaarde. In deze zelfde verhouding
vinden we de verklaring voor het onweerlegbaar feit, dat een zelfde beleving — een verheugend nieuws b.v., een geschenk, een herinnering,
een blijk van sympathie, een ontdekking, een zonnige dag, de geur van
een hyacinth in de huiskamer of wat dan ook de ene mens in geluksvervoering kan brengen en de andere volkomen koud laten.

***
En hiermee zijn we nu tot de grote vraag gekomen, die, naar ik meen,
iedereen wel reeds voor zich zal gesteld hebben: is de gelukservaring
dan iets wat de ene gegeven wordt en de andere ontzegd? Of kan de
mens iets doen om zich gelukkig te maken? Ligt de gelukservaring in het
bereik van de menselijke wil?
Eerst en vooral moeten we hierbij opmerken, dat deze vraag slechts
conditioneel kan gesteld worden. Ik bedoel hier dit mee. Er zijn een
aantal menselijke houdingen, of liever er is in de grond één menselijke
houding, welke met deze practische vraag naar het geluk direct in
tegenspraak staat en bijgevolg de vraag meteen ongedaan maakt. En
dit is de morele houding, waardoor de mens reeds positief van te voren
zou beslist hebben om juist onvoorwaardelijk datgene na te streven wat
direct het tegenovergestelde is van geluk en volkomenheid. Het is evident dat binnen een dergelijke levenshouding van een authentieke
gelukservaring geen sprake meer kan wezen.
Wanneer derhalve de practische geluksvraag ernstig gesteld wordt,
dan veronderstelt zij reeds een mens van goede wil, die zijn menselijk
streven en verlangen naar positieve levenswaarden heeft gericht, een
mens die reeds met een werkelijke wijsheid, met een werkelijke morele
zin en religiositeit streeft naar menselijke volkomenheid. Dat dit streven
zelf niet noodzakelijk steeds in gelukservaring verloopt, is ons reeds
lang duidelijk geworden. Daarom blijft dan ook de practische vraag
naar het menselijk geluk, nl. de vraag „hoe kunnen we nu, binnen
deze morele streving, tot de gelukservaring komen?" haar gehele zin
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behouden
al blijkt onderhand al wel dat ze enkel binnen de zoëven
vermelde voorwaarden een werkelijke zin kan hebben.
Op deze vraag antwoorden, dat men het geluk kan verwerven door
getrouwe plichtsbetrachting enz., is waar wanneer het gaat over het
eeuwig geluk; en het is dus zeer belangrijk de draagwijdte van dit antwoord te beseffen; doch het is maar een half antwoord, wanneer het
gaat over het onmiddellijk menselijk gelukservaren. De vraag „wat kan
ik doen om mij gelukkig te voelen in mijn leven?" dient dus terug
opgenomen te worden. Laten we al vast zeggen, dat er iets kan gedaan
worden. De kwestie is nochtans wat men hier eigenlijk onder „doen"
moet verstaan.
Als iemand mij vraagt: „wat moet ik doen om aan een paar nieuwe
schoenen te komen?" dan zou ik zeggen: „Dat is zeer eenvoudig. Ga
naar de eerste de beste schoenwinkel en koop er een paar". „Wat moet
ik doen om ingenieur te worden?" „Studeer enkele jaren aan een universiteit en probeer te slagen in je examens". Maar als iemand vraagt:
„Kijk, ik heb hier een nummertje van de loterij. Wat moet ik nu doen om
het hoogste lot te winnen?" Of: „Wat moet ik doen om eens een daverende poëtische inspiratie te hebben?" dan zou ik alleen maar zeggen:
„Ja, eigenlijk niets".
Het antwoord op de vraag „hoe zal ik mij gelukkig voelen?" ligt zo
wat tussen de twee. Buiten de vervulling der morele en religieuze voorwaarden, waarover we het zo juist hadden, is er nog iets anders te
doen, iets wat men voorzichtig zou kunnen noemen: „een zeker actief
zich bemoeien om het geluk". Een louter passief afwachten is zeker niet
genoeg. Er is wel degelijk een zekere inspanning nodig om gelukkig te
zijn. Doch er is inspanning en inspanning. Ik kan mij inspannen om een
moeilijk boek door te worstelen, om geduld te oefenen, om een zwaar
pak op te tillen, om ver te springen en zo meer. Ik kan me niet precies
op dezelfde manier inspannen om gelukkig te worden. Een dergelijke al
te luidruchtige, al te gespannen inspanning zou de tere ervaring der
geluksstemming op de vlucht drijven in plaats van ze aan te lokken.
Kan het eeuwig geluk verworven worden, het tijdelijk geluk kan dit
niet in dezelfde zin. De tijdelijke gelukservaring is eigenlijk niet de term
van een berekende activiteit, niet eigenlijk doel, dat door een inschakeling van geschikte middelen gerealiseerd wordt. Ze is, zou men kunnen
zeggen, zo iets als het mooi weer van het gemoed. En evenmin als men
mooi weer kan bekomen door ongeduldig op de barometer te tikken,
evenmin kan men door ongedurig op de tere wanden van het gemoed te
kloppen de geluksstemming te voorschijn roepen. Misschien wel allerlei
tegenovergestelde stemmingen, op de eerste plaats de stemming van

DE MENS EN HET GELUK

215

ongedurigheid zelf. Zo heeft men ook in zake metereologie reeds kans
gezien om het kunstmatig te doen regenen, maar nog niet om kunstmatig de zon te doen schijnen. Nu is er wel dit grote verschil tussen het
„mooi weer" van de lucht en het „mooi weer" van de ziel, dat dit laatste
niet zo los staat van menselijke bemoeiing en dat we wel iets kunnen
doen om in ons de zon te doen schijnen. Men kan dit verschil uitdrukken door te zeggen, dat het menselijk geluk niet zozeer verworven
wordt als eenvoudig gevonden, maar dat dit vinden toch niet zal geschieden zonder een zeer actieve houding en medewerking van de mens
zelf.
Maar nu moet hier onmiddellijk het volgende aan toegevoegd. Het
feit, dat het geluk gevonden moet worden, komt alleen maar hiervandaan dat het geluk zo iets groots is. Dingen, die gevonden worden,
schijnen ons altijd veel belangrijker toe dan dingen, die we gewoonweg
hebben of kunnen hebben als we willen. Heeft b.v, een dubbeltje, dat
men op straat vindt, niet de schijn meer waard te zijn dan een dubbeltje
dat men op zak heeft? Of een doodgewoon potlood, dat zoek geraakt
was en teruggevonden wordt, niet meer dan een potlood dat men bij de
hand heeft? Daarom vinden de mensen zo graag iets. Daarom rapen ze
ook alles op, al is het soms maar een spijker of een knoop. En waarschijnlijk ook om die reden strooien de klokken van Rome altijd hun
Paaseieren in de struiken; dan worden ze meteen belangrijker, al zijn
het soms maar gewone kippeneieren. Bij sommige mensen wordt het
zelfs een manie om uit te kijken of er nergens iets op te rapen valt. En
dit is op zichzelf helemaal nog niet een uiting van gierigheid of schraapzucht. In de zomer staan er in het bos van die kleine wilde aardbeien. Is
het nu niet veel plezieriger om die te ontdekken tussen het groen en op
te eten dan dikke, weldoorvoede, sappige, tamme, niet gevonden, gekochte cultuuraardbeien te eten aan tafel met suiker erbij? Elke mens is
kind tegenover die dingen. En dat is maar goed ook, want daardoor
bewijst hij, dat hij nog echt mens is.
Het geluk kan enkel gevonden worden, juist omdat het zo heerlijk is.
Evenmin als de schoonheidsbeleving is het afdwingbaar. Een geluk, dat
voor het grijpen zou liggen, zou geen geluk meer zijn, maar een gewoon
en alledaags genoegen. Het hoort bij het wezen der gelukservaring, de
mens te overkomen als een verrassing, als een hoge en mysterieuze
gave, als iets dat ook niet had kunnen komen, maar dat toch werkelijk
gekomen is. En hierdoor openbaart het menselijk geluksgevoel eens te
meer zijn diepere zin. Het is een vóór-geluk, een vóór--geschenk op een
totaal en volkomen geluk, dat ons te wachten staat, een geluk dat er is,
maar dat we toch zoeken in al ons denken en doen, werken en verlan-
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gen; en dat vanuit zijn verborgenheid, in de gelukservaring, ons moeizaam menselijk bestaan opeens met een onvermoede heerlijkheid doorstraalt: een vóór-genieting van de vrije en hoogste gave, waarmede God
de mens verrassen zal op het einde van zijn wegen, en die niets anders
is dan de meest vrije en welwillende gave van Hemzelf. Zo kan dan ook
de momentele viatorische geluksbeleving maar authentiek en waarachtig
zijn, wanneer ook zij in zich ditzelfde kenmerk en merkteken van verrassing, vrijheid, gratuiteit en transcendentie openbaart.
Dit alles veronderstelt nu bij de gelukkig-wordende mens geen pure
passiviteit tegenover deze gelukkigmakende verrassing. Het is integendeel enkel aan de positief verlangende mens dat de gelukservaring te
beurt valt. Toch is dit positief uitzien naar het geluk geen eigenlijke
doel-en-middel-verbindende streving of activiteit, maar wel, wat ik zou
noemen, een positieve actieve houding van het gemoed, een houding
waardoor de mens zich — binnen zijn denkend, arbeidend, moreel en
religieus leven — tot een hoog en gestadig, een schoon en zuiver verwachten verheft --- tot een helder uitschouwen als van een wachter
op de burchttoren — en zichzelf stelt in een gedurige, gave en attente
bereidzaamheid om te ontvangen. Ook zal niet zelden dit edel en verheven wachten op zijn beurt reeds in zich de vóórschijn der naderende
gelukservaring mogen bespeuren en door de schoonmenselijkheid, die
het in zich ontwikkelt, uit eigen groei, reeds zo dicht tot de randen van
het geluk weten te naderen, dat het vaak als vanzelf in gelukservaring
vervloeit. Nog is deze zuivere bereidzaamheid vrij van elk „voor zich
willen nemen" van het geluk; zij is integendeel gekenmerkt door een
nobele onthechting tegenover het geluk zelf; zij is veeleer een rein verlangen om in het geluk binnen te treden om er in opgenomen te worden
als in een nieuwe wereld van schouwing en omvattende goedheid.

***
Dit is dan de weg tot het geluksgevoel. Is die weg smal? is hij breed?
Hij is smal, heel smal, onvindbaar onder gras en onkruid verborgen
voor de mens, die het geluk onderschat en niet in staat is het echte
gelukkig-zijn van het gewone genoegen te onderscheiden. Maar hij is
de weg, de echte, de veilige, betrouwbare weg voor wie het geluk erkent
heeft in zijn ware gedaante: als een gave of liever als een vóór--gave
Gods.
In het licht van deze gedachten begrijpen we het woord van een
Frans schrijver: „L'homme est extrêmement habile à s'empêcher d'être
heureux". Jammer genoeg heeft de man, die dit woord heeft geschreven,

DE MENS EN HET GELUK

217

zichzelf zo schromelijk in het geluk vergist en zoveel jonge mensen van
hun levensgeluk berooft. Dit woord is van André Gide.
Als nu het menselijk geluk is wat het is, dan begrijpen we meteen
ook, waarom de menselijke gelukservaring niet continu kan wezen; en
eveneens waarom ook zeer gespacieerde geluksbelevingen toch nog het
ganse leven kunnen verhelderen en de arbeid van een heel leven kunnen verlichten. Zoals enkele lampen een gehele straat kunnen verlichten
en er weinig sterren nodig zijn om de nachtelijke hemel te sieren, zo ligt
ook niet precies in de veelvuldigheid der gelukservaring haar hoogste
waarde. Een diepe gelukservaring kan zo lang nazinderen in de ziel en
het lange hongeren naar geluk kan het geluk zelf zo heerlijk maken als
het dan toch weer eens terugkomt. En dit is dan misschien wel de ware
wijsheid omtrent het geluk: dat het geluk voor de mens is het zachte,
maar sterkende licht, dat telkens weer — althans voor de geluk-bereidzame --- door de vele moeizaamheden van zijn aardse tocht doorbreken
zal en dat juist in dit reeël contrast zijn weldoende heerlijkheid en ook
zijn overtuigende echtheid bezit 2
) .

2

) Voor een verdere philosophische uitwerking der hier voorgestelde ideeën, zie

Het Menselijk Geluk, Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1952.

Naar een Christelijke regeneratie
van het Avondland?
Gedachten over „verspeelde k ansen" en nieuwe wegen
door FONS HERMANS

A

LS wij, christenen, werkelijk geloven, dat de goddelijke bijstand
met ons zal zijn tot het einde der tijden, dan staat naar menselijke
berekening het Christendom als historisch verschijnsel nog in de kinderschoenen en beleven wij nauwelijks de naweeën van zijn geboorte; dan
is een wereld, belast met de erfenis van enkele honderdduizenden of
millioenen jaren heidendom nog niet of ternauwernood bekomen van de
eerste schok, welke de dwaasheid van het Kruis in haar denk-categorieën heeft veroorzaakt; dan zullen wellicht nog vele duizenden jaren
moeten verlopen vooraleer in het gelaat der mensheid de trekken van
Christus duidelijk zichtbaar zullen worden. De beperktheid van ons
menselijk kenvermogen en van onze individuele levensduur op deze
aarde heeft in ons de weliswaar verklaarbare, maar in de grond tóch
onredelijke neiging doen ontstaan, onze ogen te sluiten voor de machtige stroom der millennia, die sinds de schepping onafgebroken voort
bruist in de onzichtbare bedding van de tijd. De langere of kortere duur
van historische verschijnselen plegen wij te bepalen in verhouding tot de
eeuwen, die wij in het licht der geschiedenis min of meer kunnen overzien en een eeuw is in ons bewustzijn „lang", omdat het slechts weinigen onzer gegeven is, honderd jaar adem te halen. Wij zeggen, dat het
Christendom „al" twintig eeuwen bestaat zonder ons er rekenschap van
te geven, dat wij deze tijdsduur alleen maar „lang" noemen, omdat onze
maatstaven zo „kort" zijn. Zij, die menen te mogen vaststellen, dat het
Christendom zijn kansen heeft gehad en deerlijk verspeeld, denken dan
ook al te menselijk als zij in de breuk tussen het sacrale en het profane
leven, welke een einde maakte aan de geestelijke en maatschappelijke
structuur der Middeleeuwen, het definitieve failliet zien van het Christendom, dat zij beschouwen als een product van de menselijke geest, als
een aan bepaalde gemeenschapsvormen gebonden en zich daarin realiserende conceptie. Deze gemeenschapsvormen ontstonden en gingen te
niet, gehoorzamend aan de wetten der geschiedenis, die alle verschijnselen registreert in haar eeuwen-omvattende catalogus der menselijke
onbestendigheid. Ergo: het Christendom behoort te worden bijgezet in
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het panopticum der idealistische stromingen, die in haar pogingen om
Øe mensheid voorgoed gelukkig te maken, jammerlijk schipbreuk leden!
De geschiedkundige, die van geen stabiliteit in het historisch gebeuren wil weten, heeft gelijk als hij zich beroept op het eigen en voorbijgaande aspect van elke beschavingsperiode als resultante van min of
meer duidelijk binnen de begrenzing van een bepaalde tijdsduur localiseerbare verschijnselen. Zodra hij echter uit de ontbinding van de
geestelijk-maatschappelijke structuur der Middeleeuwen en uit het sae
cularisatie-proces, dat zich sindsdien op vele levensgebieden voltrok, de
conclusie trekt, dat nu óók het Christendom heeft afgedaan, ligt in deze
gevolgtrekking een oordeel opgesloten, dat onmogelijk met geschiedkundige argumenten kan worden gerechtvaardigd. De grondoorzaak
van de vergissing, waaraan de aldus redenerende historicus zich schuldig maakt, is het gebrek aan een universele geestelijke instelling, ver-

oorzaakt door de beperktheid van zijn denken tot het eigen wetenschappelijk domein. Waar hij terecht de ondergang van de middeleeuwse
geestelijk-maatschappelijke structuur constateert, gaat hij te ver als hij
het Christendom daarmee identificeert. Men kan wél spreken van de
christelijke Middeleeuwen, maar niet van het middeleeuwse Christendom, tenzij men de laatste term niet naar zijn wezenlijke inhoud opvat,
doch slechts als aanduiding van accidentele verschijnselen.
Dat de middeleeuwse „eenheid" van Kerk en Staat „de grote kans"
voor het Christendom heeft betekend, kan alleen maar staande worden
gehouden door hen, die de Kerk als een louter menselijke organisatie
beschouwen, welker „kansen" stijgen naarmate haar machtspositie groter wordt. Wie echter iets van het wezen der Kerk begrijpt, zal •--- ook
al aanvaardt hij de zichtbare kerkgemeenschap als een door Christus
gewilde realiteit de overwinning van het Christendom nooit identiek
achten met de triomf van zijn organisatorische verschijningsvormen,
noch met de verwezenlijking in bepaalde maatschappelijke vormen van
denkbeelden, die naar hun algemene inhoud zeker christelijk mogen
genoemd worden, doch in de concrete werkelijkheid steeds een eigentijds stempel dragen. De overwinning van de Kerk als organisatie kan
uitsluitend dan een overwinning van het Christendom betekenen als de
christenheid op zulk een tijdstip der geschiedenis werkelijk uit de geest
van Christus leeft en de Kerk dus niet in wereldse zin triomfeert als
gevolg van politieke en economische machtsontplooiing, doch als
Draagster van de eeuwige Waarheid en Instrument van de goddelijke
Geest.
Ook zonder te vervallen in een reformatorisch aandoend spiritualisme, dat de bovennatuur scheidt van de natuur, kan men met recht de
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vraa g stellen, of de Kerk der middeleeuwen niet al te zeer heeft teruggegrepen naar de messiaanse machtsdroom, die het Rijk, dat niet van
deze wereld is, lieerde aan de wereldheerschappij van het kerkelijk
gezagsapparaat. Waarin zou het historisch zo diepgewortelde wantrouwen, dat millioenen goedwillende andersdenkenden nog steeds jegens
ons koesteren, zijn ontstaansgrond vinden als wij niet eeuwenlang de
ongelukkige neiging hadden vertoond, onze machtspositie te bevorderen
en te handhaven met „natuurlijke" middelen, die omgekeerd evenredig
zijn aan het grote doel, dat besloten ligt in onze goddelijke zending, het
Evangelie te prediken aan alle volken en aldus de wereld te doordesemen van Christus' geest? Hebben de middeleeuwen ons niet een grootscheepse poging getoond, om het caesaro-papisme van na 313 in een
papaal caesarisme te veranderen? En leerden wij als kinderen niet ten
onrechte, het hoogtepunt van deze kerkelijke greep naar de politieke
hegemonie als een triomf van het Christendom te beschouwen? Zeer
zeker zijn óók uit de middeleeuwen, zoals uit elk ander tijdperk in de
geschiedenis van onze altijd Heilige Kerk, getuigenissen tot ons gekomen van innige vroomheid en heldhaftige deugd. De geestelijk-maatschappelijke structuur echter, welke door hen, die het Christendom
thans overjarig verklaren, wordt aangeduid als „de grote kans", betekende in feite de verslaving van de Kerk aan het spel van wereldse
machtsfactoren en politieke intrigues, dat een geestelijk uitgeholde
christenheid tenslotte in het tragische avontuur van een buiten-kerkelijke reformatie stortte.
De periode van de wereldlijke macht der Kerk behoort thans tot het
verleden en nu de tijd een afstand van driekwart eeuw heeft geschapen
tussen de opruiming van de laatste resten van de Kerkelijke Staat als
politieke machtsfactor en de moderne historiografie, beginnen wij het er
wel allemaal langzaam over eens te worden, dat Cavour en Garibaldi
huns ondanks de Kerk een belangrijke dienst hebben bewezen.
Eén zaak staat voor de katholieke christen vast. De Kerk overleeft in
haar integrerende elementen de menselijke zonden, fouten en vergissingen van haar bedienaren en gelovigen. Tot de voleinding der eeuwen
zal Zij vanuit de universaliteit harer onveranderlijke beginselen naar
nieuwe vormen zoeken in elk tijdperk der geschiedenis, want het is haar
zending, Moeder te zijn van alle kinderen van alle tijden. Terugverlangen naar de middeleeuwen is onredelijk en waar het onder ons voorkomt, ligt de oorzaak van zulk een verlangen doorgaans in het geinfecteerd zijn met de gedachte, dat een herstel van de kerkelijke machtspositie vanzelf zal leiden tot wat men pleegt te noemen „het kinderlijk
geloof van de middeleeuwse mens".
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Het is inderdaad verleidelijk, in het aangezicht van het moderne
technocratische heidendom en van een quasi-geestelijk humanisme een
christelijke levenssfeer te idealiseren, waarin de grote realiteit van het
bovennatuurlijke zó argeloos werd doorleefd, dat zij óók de meest verdwaalde zondaar bleef trekken en zelfs aan ketters de kracht gaf, om
biddend en zingend de brandstapels te bestijgen. Toch ligt in zulk een
idealisme voor ons stilstand en verstarring. Het geloof van de middeleeuwer moge groot en oprecht zijn geweest. Het moge duizenden binnen
het kader van hun tijd hebben opgetrokken naar de hoogste toppen der
menselijke volmaaktheid, toch behoort het in al zijn eigentijdse aspecten
aan een periode, die onherroepelijk voorbij is en in vele opzichten mogen
wij zelfs zeggen: die gelukkig voorbij is. Ligt in onze negatieve houding
tegenover wat wij „de moderne wereld" noemen, niet dikwijls een stilzwijgende bekentenis van onze eigen onmacht en van ons gebrek aan
vertrouwen in de „kansen", die het Christendom steeds heeft, omdat
het in wezen goddelijk en universeel is en derhalve in staat, de sfeer te
kerstenen van elke tijd, óók van de onze? Wanneer wij de moderne
mens echter benaderen vanuit een gedachten- en gevoelswereld, die
hem niet meer aanspreekt; wanneer wij ons tot hem richten in woorden
en symbolen, die voor hem onverstaanbaar zijn geworden, omdat zij in
de bezieling van een sinds lang vervlogen tijd wortelen; wanneer wij het
bereikbare met het berekenbare gelijkstellen, omdat wij méér geloven in
onze menselijke „zekerheden" dan in Gods beloften; wanneer de liefde
tot de macht het in ons wint van de macht der liefde; wanneer wij
afwijzend moraliseren waar wij gezonde of in zich neutrale elementen
van de moderne levenssfeer moesten kerstenen, dan is 't niet te verwonderen, dat onze stem in millioenen goedwillenden niet de minste weerklank vindt.
Theoretisch zijn wij het hierover wel allen eens. Zodra het evenwel
erom gaat, daden te stellen bevrijdende daden, veroverende daden!
--r dan „lopen de meningen uiteen" en blijken de „kinderen der duisternis" inderdaad slimmer te zijn in het veroveren van de wereld dan wij,
die gewoonlijk beginnen met bang te zijn voor de duivel en eindigen
met het inzicht, dat hij ons toch weer te slim af was. Is het gevaar, dat
Paus Pius XII als „de vermoeidheid der goedwillenden" aanduidde, in
de grond wel iets anders dan het geleidelijk doorbrekend besef, dat wij
met oude vormen machteloos staan tegenover een nieuwe wereld en
toch niet modern durven zijn? Wat betekent de eerbiedwaardigheid van
eeuwenoude tradities als zij niet meer passen in de psychologische structuur van onze tijd? Welke zin heeft ons defensief als het voortkomt uit
een gemis aan offensieve kracht? Wij moeten niet doen alsof wij mo-
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dern zijn door bijwijze van onwillig gegeven concessie onze oude „heilige huisjes" in een kleurig Amerikaans verfje te zetten, maar zelf leven
in deze tijd als mensen van deze tijd. De gedachte, dat wij niet van deze
wereld zijn, maar reikhalzend uitzien naar nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde, geeft, verkeerd geïnterpreteerd, maar al te dikwijls aanleiding tot een conservatisme, dat ons zonder grond wantrouwig maakt
tegenover moderne verschijnselen en verhoudingen, die wij dan vijftig
jaar later toch als „normaal" aanvaarden.
Weinige dagen geleden hoorde ik een klagelijke, zalvende stem via
de radio lamenteren over „de ademloze gejaagdheid van het moderne
leven", over „het razende rhythme van onze tijd", dat „de mens geen
kans meer laat tot bezinning". juist een paar weken voordien gaf een
provinciaal dagblad in een vermakelijke reportage een overzicht van de
reacties — protestvergaderingen en ingezonden stukken welke honderd jaar geleden werden opgeroepen door de aankondiging van een
locale spoorwegverbinding. En lezend, dat in het jaar 1853 de „adembenemende snelheid van het ijzeren monster" als een bewijs voor de
prometheïsche stoutmoedigheid van de mens werd beschouwd en als een
snode verstoring van de landelijke vrede, heb ik gedacht, dat er toc h
eigenlijk weinig nieuws onder de zon is en dat de onbekende held, die
het levensrhythme van zijn tijd versnelde door ten eersten male in de
wereldgeschiedenis een paard te bestijgen, waarschijnlijk dezelfde coin
mentaren te slikken kreeg als de straaljager-piloot, die de geluidsbarrière doorbreekt en wiens prestatie in het jaar 2054 wellicht dezelfde
reacties zal oproepen als de eerste specimina van de stoomtrein in onze
dagen.
Het lijkt mij onjuist te beweren, dat het rhythme van onze tijd een
dodelijk gevaar is voor het geestelijk leven; dat het de mens geen tijd
meer laat tot bezinning op eeuwige waarden en verstrikt doet gerake n
in de materie. Dit alles is alleen maar accidenteel het geval, d.w.z.
doordat wij bij dit rhythme ten achter bleven en vele persoonlijk eerlijke
en hoogstaande christenen het levende contact met deze tijd aldu s
hebben verloren. De jongere generaties pasten zich bij dit rhythme aa n
en wat op velen, die in 1900 werden geboren, een zenuwslopende uitwerking heeft, is voor de in 1930 geborenen de meest vanzelfsprekende
ervaring. De vormen van onze spiritualiteit daarentegen zijn in meerdere opzichten verouderd en zonder ons deels uit onwetendheid zelfs
tégen ons — ontstond een modern mensentype, dat zich alleen maar.
vrolijk over ons maakt als wij spreken over „de gehaastheid, de razende
snelheid, het rumoer en de drukte van het hedendaagse leven". Waarom zou men in de snelheid en in het rumoer niet evengoed God kunnen_
.
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vinden als in de plechtige cadans van psalmodiërende monniken, zij het
ook op naar menselijke beschouwing geheel verschillende wijze? Wanneer het wezen van ons gebed bestaat in de waarachtige ontmoeting
tussen God en onze ziel, dan is dat ontmoetingsmoment onmeetbaar met
de maatstaven van ruimte en tijd. Wij bidden in de tijd, maar God hoort
ons in de eeuwigheid, d.w.z. alleen voor ons bestaat er een „duur" van
ons gebed, voor Hem slechts de biddende ziel; alleen voor ons bestaan
gebedsformules, voor Hem slechts de gerichtheid van onze wil. Ongetwijfeld zouden wij de aard van de menselijke natuur verloochenen door
alle formules overboord te werpen als ouderwetse ballast, doch wij
moeten niet vergeten, dat Christus ons maar één enkele gebedsformule
heeft nagelaten, die, stralend van eenvoud en beknoptheid, alles bevat,
wat de mens in staat is tot God te zeggen, en wel in zo universeel
gerichte, strakke en af f ectloze woorden, dat zij elke historische en
psychologische classificatie-mogelijkheid uitsluit. Dit gebed, het Onze
Vader, is waarlijk voor alle tijden.
In het leven van de doorsnee-mens neemt het empirische element een
uitermate belangrijke plaats in, óók voor wat zijn geestelijke ontwikkeling betreft. Niet in het met rationele argumenten kunnen bewijzen van
het bestaan der bovennatuurlijke werkelijkheid, maar in het doen ervaren van deze werkelijkheid bestaat de grote kracht en de hoogste roeping van het Christendom. De theoloog of wijsgeer, die langs de gebaande wegen ener wetenschappelijke methodiek dieper tracht door te
dringen in de Mysteries van het geloof, kan persoonlijk een zeer onvolmaakte christen zijn; de Heilige daarentegen, die in de liefde God
ervaart als de heel zijn leven beheersende en doordringende kracht uit
den hoge, is de volmaakte christen, ook al heeft hij niet de minste theologische of wijsgerige vorming genoten. Elke menselijke ervaring echter
voltrekt zich binnen het historische en psychologische kader van een
bepaalde tijd en al constateren wij bij een terugblik over de kerkgeschiedenis, dat de heilige. de bijzonder begenadigde mens zelfs onder
de meest ongunstige tijdsomstandigheden in staat blijkt tot een heldhaftigheid in de deugd, die hem als het ware boven het kader van zijn
tijd uit heft, met de massa is het zeker anders gesteld. Zij zal onherroepelijk van de Kerk vervreemden, c.q. vervreemd blijven, als er tussen de
vormen van onze spiritualiteit en het psychologische tijdsbeeld te weinig
aanrakingspunten bestaan. Was het modernisme in vele zijner aanhangers au fond niet een mislukte poging --- mislukt wijl zij het essentiële
aantastte — om het verloren contact tussen het Christendom en de
moderne wereld te herstellen? Natuurlijk, niet het Christendom moet
„pasklaar" worden gemaakt voor de moderne mens, maar de moderne
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mens moet wél door de uiterlijke vormen heen, waarin het Christendom
hem tegemoet treedt, datgene kunnen zien en ervaren, wat hem zelf
„pasklaar" maakt voor de eeuwigheid.
Wij mogen wellicht terecht een en ander tegen hebben op de Amerikaanse levenssfeer, tóch zullen wij anderzijds met vreugde constateren,
dat de Kerk juist in de hyper-moderne Verenigde Staten met grote
schreden vooruitgaat, zowel numeriek als qualitatief, terwijl hier in de
Oude Wereld hele landen wegzakten in het moeras ener heidense vervlakking, die vele goedwillenden vermoeid en moedeloos maakt. Zou de
oorzaak van deze vooruitgang niet voor een goed deel daarin liggen,
dat de sfeer van het Katholicisme in Amerika de moderne Amerikaan
werkelijk aanspreekt, omdat hij er zijn eigen levensstijl gekerstend in
terugvindt? En geven wij, Europese christenen, misschien niet al te
vaak door een aprioristische afwijzing een levensstijl prijs aan het heidendom, die wij evengoed konden kerstenen als voorheen tal van door
het primitieve paganisme bezielde verschijnselen? Wie, zoals schrijver
dezes, in de gelegenheid was, een der hoogste en tevens meest typische
representanten van het Amerikaanse Katholicisme, Kardinaal Spelmann, in besloten kring te ontmoeten, zal onmiddellijk hebben aangevoeld, dat deze man óók geestelijk leeft in de twintigste eeuw. De eenvoudige sportiviteit in zijn optreden, wars van alle zwaarwichtigheid en
overjarig decorum, spreekt de moderne mens zodanig aan, dat zelfs het
„zwarte schaap" in ons gezelschap, de Romeinse correspondent van het
Sovjet-Russische persbureau „Tass", zich wonderwel thuisvoelde bij de
Amerikaanse Kardinaal met het gevolg, dat zich een geanimeerd dispuut ontwikkelde tussen deze beide vertegenwoordigers van zo geheel
verschillende gedachtenwerelden. Geestig, spits en vriendschappelijkslagvaardig pareerde de Kardinaal alle aanvallen, niet in het minst
gebarend als de man van gezag, die zich welwillend gewaardigt te
antwoorden, maar veeleer alsof hij tot een oude kameraad sprak, die hij
ondanks het onmiskenbare meningsverschil toch nog altijd een goed
hart toedroeg. Het slot was, dat de enthousiaste Tass-correspondent de
Kardinaal oprecht hartelijk de hand drukte met de woorden: „Ik ben U
zeer dankbaar voor deze gedachtenwisseling, Eminentie. Er zullen niet
veel prelaten te vinden zijn, die zó met een vertegenwoordiger van Tass
praten". In hoeverre deze laatste bewering juist is, kan ik niet beoordelen, maar wél lijkt het mij duidelijk, dat veel wat vijftig jaar geleden nog
als onmisbaar decorum gold, in de stijl van onze tijd niet meer thuishoort en de moderne mens eerder afstoot dan aantrekt. Hetzelfde geldt
voor preken en gebeden, die onze voorouders wellicht tot tranen toe
ontroerden, maar waarvan de moderne mens nauwelijks meer de zin
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vat. Als wij de moderne wereld willen herkerstenen, zullen wij de
moderne levensstijl moeten aanvaarden in al zijn uit christelijk oogpunt
niet verwerpelijke aspecten. Wij zullen die stijl tot de onze moeten
maken en in die stijl het Christendom moeten beleven, aldus het Christendom, dat niet van deze wereld is, opbouwend in de wereld. Sprak
ook Christus niet tot de mensen in de stijl van Zijn tijd? En bestaat er
principieel enig houdbaar bezwaar tegen de m.i. voor de hand liggende
veronderstelling, dat Hij, thans rondwandelend op aarde, b.v. in plaats
van „Zalft uw hoofd en wast uw handen" zou hebben gezegd „Verzorg
uw uiterlijk en maak u op"? Of zou de moderne make-up in Zijn ogen
minder genade hebben gevonden dan het begieten of insmeren van het
hoofd met welriekende zalven, dat bij Zijn Palestijnse tijdgenoten mode
was en op ons, twintigste eeuwers, minstens een zonderlinge indruk zou
maken? Wie zich aan de objectieve normen van goed en kwaad houdt
en niet zit vastgeroest in een „burgerlijke" levensstijl, welke botweg
datgene als verwerpelijk afwijst, wat doodgewoon een kwestie is van
„mode" of persoonlijke smaak, zal bij het beoordelen van eigentijdse
verschijnselen denkelijk minder grond tot disqualificeren vinden dan de
christen, die zich onmiddellijk distancieert van de levende, dus in tal
van aspecten steeds wisselende werkelijkheid.
Ook de heiligheid, de christelijke volmaaktheid, heeft haar eigentijdse
en persoonlijke aspecten. Dat in het klassieke „Ama et fac quod vis"
haar universele grondwet ligt vervat, is theoretisch geen nieuws, maar
verliezen wij in de practijk niet herhaaldelijk uit het oog, dat dit „fac
quod vis" volop ruimte biedt aan een grote geestelijke differentiatie
naar tijd, plaats en persoonlijkheid? Het is zó moeilijk uit te maken wat
al dan niet bij de heiligheid „past". dat de meeste heiligen in de ogen
van hun tijdgenoten en waarlijk niet alleen van de kwaadwillige! —
zeer „ongepaste" dingen hebben gedaan en het daardoor dan ook hard
hadden te verantwoorden. De gewone, brave christen aanvaardde hun
grootheid niet, omdat zij afweken van het schabloon-achtige beeld, dat
hij zich zelf van de heiligheid had gevormd. Dit schabloon-achtige beeld
immers hebben de heiligen, de bijzonder begenadigden, voor zichzelf
niet als norm aanvaard. Zij hebben zich integendeel op de vleugelen der
Genade laten drijven naar het hoogland der heldhaftigheid, ver boven
het vrome geroezemoes van de menigte der eerzamen, die vandaag
„Alleluja!" roept en morgen „Kruisig Hem!" De mensheid bestaat
echter nu eenmaal niet louter uit potentiële heiligen, integendeel! En
aldus kan het geschieden, dat het schabloon, waar de groten 6f wel aan
voorbij leefden, 6f wel zich boven uit worstelden, duizenden anderen,
die buiten de Kerk staan of binnen de Kerk van het Christendom zijn
15
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vervreemd, alleen maar afstoot. Aan het essentiële komt hun geest nooit
toe, omdat een levenssfeer hen afschrikt en benauwt, waarin de aanvaarding van het bindend cement der fundamentele eenheid practisch
tot een uniformiteit van denken en handelen leidde, welke de beleving
der persoonlijke geestelijke vrijheid op z'n minst tot een hachelijk avontuur maakt. De moderne mens roept om vrijheid en het is ongetwijfeld
waar, dat zijn vrijheidsbegrip ontkerstend is. Zullen wij echter ooit in
staat zijn, hem de echte vrijheid in de gebondenheid aan de Waarheid
weer te geven als wij deze laatste al te dwingend koppelen aan talrijke
bindingen van andere aard, die — hoe goed wellicht op zichzelf
geenszins noodzakelijk uit de fundamentele beginselen volgen? En zullen wij hem ooit de christelijke volmaaktheid als een begerenswaardig
goed kunnen voorstellen indien wij daarbij niet het moderne mensentype zelf in al zijn aanvaardbare aspecten als „natuurlijk" uitgangspunt
nemen?
Dat de moderne tijd aanmerkelijk slechter is dan vroegere eeuwen is
een gewichtig klinkende gemeenplaats, waarvan middelmatige moralisten zich in elke periode der geschiedenis hebben bediend mét of zonder
eschatologische commentaren. Uit niets blijkt echter, dat de moderne
heiden in het algemeen corrupter is dan b.v. die uit het herfsttij der
klassieke beschaving. De moderne heiden heeft integendeel negentien
eeuwen Christendom achter zich en zelfs waar hij Christus tracht te
ontvluchten in een a-religieus humanisme, is er slechts weinig inzicht
nodig, om te ontdekken hoe zeer zijn denken en handelen ondanks alles
nog in de geschiedenis van deze negentien eeuwen wortelen. Zelfs de
mogelijkheid lijkt mij niet uitgesloten, dat juist de georganiseerde a-religiositeit tenslotte de confrontatie van de moderne heiden met het Christendom in de hand zal werken. Of wijst uiteindelijk elke werkelijk diepere bezinning op het wezen van de „humanitas" niet duidelijk heen
naar de „Divinitas" met dezelfde kracht, welke Gabriel Marcel vanuit
„1'acceptation de la condition humaine" tot de erkenning van het „Toi
absolu" leidde en hem beter nog dan K. Jaspers deed ontdekken „dans
la tension entre ma liberté naissante et les limites auxquelles je me
heurte, l'accès de la véritable transcendance"?
Het is zo gemakkelijk, de religieuze onverschilligheid van de moderne
heiden uitsluitend toe te schrijven aan de funeste invloed van de genotzucht, van slechte films, verderfelijke lectuur, sociale mistoestanden,
alcoholisme, sportvergoding enz. Zijn echter al deze verschijnselen in
oorsprong niet mede gevolgen van onze afwezigheid, soms zelfs van
ons onbegrip als christenen aan de wieg van de moderne tijd? Niet in
het would be modern zijn tussen overjarige coulissen, maar in een
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Propaganda en U.S.S.R.
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S

EDERT het laatste wereldconflict behoren begrippen als „Ijzeren
Gordijn" en „Koude Oorlog" tot onze lopende woordenschat. De
concepten zelf zijn niets nieuws daar zij reeds tientallen jaren in de
Sovjetideologie bestonden als de mythe van de „kapitalistische omsingeling", waaraan trouwens in het Westen het begrip van de cordon
sanitaire beantwoordde. Dat wij er nu méér over spreken, is te wijten
aan de verscherpte internationale verhoudingen en de opkomst van de
USSR als grootmacht. De westerse reactie heeft op haar beurt de Ooststaten ertoe gebracht een nog grotere aandacht te besteden aan het
„ideologisch front" en een grotere waakzaamheid aan de dag te leggen
tegenover „inwendige en uitwendige vijanden".
De sovjetpropaganda is, merkwaardig genoeg, het enige apparaat,
dat in de USSR tot een volle ontplooiing opgevoerd werd. Het humoristisch weekblad Krokodil kan vrij de draak steken met de tekortkomingen in de sociale, industriële en bestuurlijke organen van de
Sovjetunie. Maar welk blad men ook ter hand neemt, nergens zijn er
afwijkingen van de „algemene lijn", contradicties of oneffenheden
te ontdekken. Drukfouten zijn er evenmin te vinden als in de daarvoor
beroemd geworden Londense Times. In de USSR zou het voor een
corrector gevaarlijker zijn één fout door te laten dan voor een hoofdingenieur duizend ton slecht staal te produceren.
De sovjetpropaganda beoogt de opvoeding van de sociale psyche.
Dat zij de gedachtenwereld en de gedragingen van de bevolking diep
beïnvloedt, lijdt geen twijfel, alhoewel de vruchten niet altijd die zijn,
welke de regering ervan verwacht. Onderhavig artikel wil de karakteristieken van die propaganda schetsen en er de conclusies voor een
eventuele tegenpropaganda uit trekken.
***

Het Politburo beschikt over een ontzaggelijk propaganda-apparaat.
Volgens officiële gegevens verschijnen in de Sovjetunie 7.700 kranten
met een gezamenlijke oplage van 33 millioen. In elke redactie worden
de sleutelposities door vertrouwensmannen van de Partij bezet zodat
niets verschijnt dat van de „algemene lijn" in de ontwikkeling, die zij
op een bepaald ogenblik bereikt heeft, zou afwijken.
Het maandblad Nova Mir (Moscou) deelde in zijn laatste Maart
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nummer mee dat de werken van de „klassieken" van het Marxisme,
Marx en Engels, Lenin en Stalin, tussen 1917 en 1952 een totale oplage van 931.536.000 ex. bereikten.
Naast literatuur beschikt de propaganda nog over een rijk voorzien
arsenaal: de film die nochtans veel van zijn oorspronkelijke kracht
uit de tijd van de stomme film verloren heeft — de radio en sedert korte
tijd ook de televisie; tentoonstellingen en muurkranten (stengazety),
betogingen, vergaderingen van studiekringen, jeugdbewegingen en
syndicaten.
Alles wordt gedragen en in beweging gehouden door sterke kaders
„agitators", wat overeenkomt met ons begrip „propagandist" .-- waarvan het aantal voor de USSR op 2 a 3 millioen geraamd wordt.
De propaganda is heer en meester over het hele terrein en hoeft met
geen tegenpropaganda rekening te houden. In een rede op 5 November 1937 vatte Stalin zijn zienswijze in de volgende woorden samen:
„Wij hebben ons er nooit toe verplicht aan alle klassen persvrijheid te
geven en te zorgen voor het geluk van alle klassen .... Hoe kan men
dan nog van de dictatuur van het proletariaat verlangen dat zij aan de
bourgeoisie persvrijheid zou schenken?" Art. 124 van de Sovjetconstitutie steunt op het zelfde principe wanneer het aan de Sovjetburgers
„vrije uitoefening van eredienst en vrijheid van antireligieuze propaganda" waarborgt.
De brieven aan de redactie, die zoals de Letters to the Editor in
Engelse en Amerikaanse kranten in alle sovjetbladen afgedrukt worden, zijn geen bewijs voor het tegendeel. Die brieven mogen volgens
het principe van kritiek en zelfkritiek misbruiken in fabrieken en kolchozen of het wangedrag van subalterne functionarissen aan de kaak
stellen, een afkeurend woord over regering of Partij is evenwel misplaatst als men niet de aandacht van de NKVD of de MGB op zich
wenst te trekken.
Na de oorlog heeft de regering een paar buitenlandse kranten, in het
Russisch opgesteld, toegelaten, maar sedert het verdwijnen van het
laatste van die organen, de Amerikaanse niet politieke illustratie Amerika, is dit schamel contact met het buitenland uitgeschakeld.
+---

***
Bij de „opvoeding tot een nieuwe socialistische psychologie" steunt
de sovjetpropaganda op enkele haar gunstige factoren.
De horizont van de sovjetmens wordt kunstmatig ingekrompen. Het
systeem van de binnenlandse paspoorten belet hem zich vrij in de
USSR te bewegen en zich ter plaatse van de juiste stand van zaken
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rekenschap te geven. Een reis naar het buitenland is eenvoudig niet
denkbaar. Verbod om oude kranten te bewaren of vroegere niet uitgezuiverde uitgaven van sovjetauteurs te lezen of buitenlandse bronnen
te consulteren, belet hem de gebeurtenissen in hun historisch perspectief te zien. Voor hetgeen niet onmiddellijk onder zijn bereik ligt, is
hij uitsluitend op de officiële versie van de gebeurtenissen aangewezen.
Het principe van de partinostj, d.w.z. van de interpretatie in functie
van de partijopvattingen en -belangen, waarborgt objectiviteit slechts
in geringe mate.
De sovjetpropaganda beschikt over een perfect uitgewerkte terminologie want „voor de propagandist is de taal alles" (M. I. Kalinin) . Zij
is agressief en zoekt niet naar bewijzen: zij is zonder meer een beschuldiging. Toen bij het begin van het Koreaanse conflict de UNO
over de aard van de agressie nog aan het discuteren was, had de communistische propaganda reeds lang een aanvallende toon aangeslagen
over „de kapitalistische interventionisten" en de „heldhaftige strijd van
het democratische leger tegen de oorlogsstokers". De terminologie is zo
sterk dat zij zich in vele gevallen zelfs aan de vrije wereld opdringt,
zodat ook deze in dezelfde, communistische zin spreekt over de „volksdemocratieën".
De sovjetpropaganda past tot in het oneindige het van ouds bekende
principe van de herhaling toe, zoals alleen een politiestaat zich dat kan
veroorloven. Op de buitenstaander, die over voldoende elementen beschikt om de nodige correctieven aan te brengen, maakt die herhaling
een uiterst onbehaaglijke indruk. Bij de inwoners van de USSR verzacht die methode de primaire reacties, zoals zij in het psychologische
leven zowel groot genoegen als diepe ontstemming doet verdwijnen.
juist door die herhaling worden in de USSR vele morele standpunten
door de bevolking als normaal aanvaard, terwijl ze voor onze zienswijze
nog bewezen moeten worden.
Het machtigste wapen van de sovjetpropaganda blijft evenwel de
terreur. „Het Centraal Comité van de Partij doet een oproep, de propagandist geeft uitleg en spoort aan, de MVD dwingt", zo heet het in
de USSR. Ieder onvoorzichtig woord brengt vrijheid en leven in
gevaar. Daarom beschouwt de sovjetburger het als veiliger een fictieve houding aan te nemen en geloof te veinzen. Terreur wordt door
de regering kunstmatig gaande gehouden omdat zij van geen enkele
sociale groep oprechte en onvoorwaardelijke steun kan verwachten
en voortdurend rekening moet houden met de ASE, zoals het heet in
de MVD-terminologie, de antisovjetische elementen onder de bevolking. De officiële propaganda spoort zonder ophouden aan tot strenge
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die Kerk geworteld zijn" (Dr A. Schmemann) . Propaganda, die de
regering niet van dienst kan zijn, krijgt daarom geen kans; nergens
wordt er voor vegetarisme, esperanto of futurisme in de kunst een lans
gebroken omdat die bewegingen „buiten de zaak vallen".
De sovjetpropaganda vergt, tenslotte, de actieve medewerking van
alle burgers. Onverschilligheid wordt evenmin geduld als oppositie.
Wanneer bij de opvoering van toneelstukken met communistische tendenz de opbrengst onbeduidend is, zodat de theaterleiding zich verplicht ziet klassieke stukken te brengen om publiek te trekken, weet de
regering dat zij voor de oppositie, onder de vorm van onverschilligheid heeft moeten wijken. Niemand waagt het zich afzijdig te houden
om niet van eigenzinnigheid of „eng practicisme" beschuldigd te worden. Zelfs enkel sympathiseren volstaat niet. Wanneer het Politburo
of de Ministerraad een staatslening uitschrijven, wijden eerst de
Pravda en daarna alle kranten van Kaliningrad tot Vladivostok hun
hoofdartikels aan die beslissing. Verdere artikels verdedigen de opportuniteit van de lening en menen uitdrukking te moeten geven aan
„de dankbaarheid van alle sovjetburgers, die eens te meer gelegenheid
krijgen tot de ontwikkeling van hun socialistisch vaderland, de voorpost
van de wereldvrede en van de strijdende arbeidersklasse bij te dragen".
Op grond van deze gegevens worden in fabrieken, clubs, culturele
inrichtingen en scholen meetings gehouden. Die „meetingitis" werd ook
in Oost-Duitsland reeds een normaal verschijnsel. Iedere aanwezige
betuigt zijn instemming door onmiddellijk zijn bijdrage te storten en
bij kennissen en verwanten op grootmoedigheid aan te dringen: hij doet
m.a.w. aan zelfpropaganda, „samopropaganda". Het systeem werkt
feilloos, of het een lening betreft, een nieuwe richting in politiek of
economie of .... de aanhouding van Beria.
Na-oorlogse emigranten deelden mede dat twee conservatricen, die
zich uitsluitend met hun collecties in het museum bezighielden en zich
niet met politiek inlieten juist om die reden naar een concentratiekamp
werden gestuurd. De regering slaagt er zelfs in de burgers te dwingen
hun dank uit te spreken tegenover de NKVD, die meest beruchte terreurorganisatie van de hele wereldgeschiedenis, om „haar grote bezorgdheid voor de veiligheid van de sovjetburgers en haar kordate vastberadenheid bij het opsporen en ontmaskeren van binnenlandse vijanden en knechten van het Amerikaans imperialisme".
***

Niemand zal betwijfelen dat een propaganda, die over zulke middelen beschikt, ook iets kan bereiken.
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Nochtans heeft zij sedert enkele jaren haar monopolie verloren. The
Voice of America, Radio Free Europe, Osvoboschdeniè, Radio Madrid
e.a. zenden geregeld Russische programma's uit bestemd „voor de
andere zijde". Het georganiseerd storen van die programma's door een
net van sovjetzenders wijst op de bezorgdheid van de regering over
dit nieuwe verschijnsel, dat aan haar controle ontsnapt. Wat niet te
verwonderen valt daar een regime als dat van de USSR wegens de
inwendige spanningen grote waarde moet hechten aan de psychologische onderworpenheid van de bevolking.
Aan „deze zijde" wordt, vooral in verband met de gewenste besparingen, de efficientie van dit soort propaganda wel eens in twijfel getrokken. Wel niemand verwacht een onmiddellijk resultaat van een
activiteit, die tot de categorie van de opvoeding behoort en dus op lange
termijn berekend is.
Toch bestaat de mogelijkheid om met dit soort contra-propaganda
iets te bereiken. Alle voorwaarden tot succes kunnen tot deze éne herleid worden dat men de sovjetmens, die het object is van de propaganda, nemen moet zoals hij inderdaad is, zonder hem om te vormen tot
een fictief wezen. V. I. Lenin, die iets afwist van propaganda, wierp
zijn politieke tegenstanders het volgende voor: „Gij spreekt over levende persoonlijkheden, gij zegt dat, maar in feite neemt gij tot uitgangspunt niet een levende persoonlijkheid met die gedachten en gevoelens, welke door de levens- en productievoorwaarden van een gegeven systeem worden gewekt, maar een pop en gij stopt haar hoofd
vol met uw eigen gedachten en gevoelens".
Onder de tegenwoordige omstandigheden zou het onverantwoord
zijn tot omverwerping van het regime of zelfs tot grotere ontevredenheid aan te sporen, daar de aldus geschapen psychologische toestand
geen positieve resultaten kan afwerpen en het leven alleen maar moeilijker zou maken. Grote beloften en al te optimistische uitzichten voorspiegelen heeft evenmin zin omdat het leven in de vrije landen ook zijn
moeilijkheden heeft: indien dus iemand de vrijheid kiest met de verwachting een hemel te vinden, kan dat op een diepe ontgoocheling uitlopen en .... hem tot het Communisme doen terugkeren.
Propaganda, die dezelfde normen en vormen zou aannemen als die
van de Sovjets, schijnt even weinig kans op slagen te hebben. Het
Duitse experiment gedurende Wereldoorlog II heeft dit wel duidelijk
aangetoond. Op Duits initiatief of met Duits medeweten werden in de
door de Wehrmacht bezette gebieden propagandisten ingezet, die precies dezelfde methodes gebruiken als hun collega's aan de andere zijde
van het front zonder evenwel te beschikken over het wapen van de
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terreur. De bevolking schijnt dit slag propagandisten met haar gewoon
scepticisme onthaald te hebben. Later kwam het optreden van het
leger, bijzonder van de SS, de schamele kansen op succes totaal vernietigen.
De programma's van de Amerikaanse zenders schijnen ook niet de
verwachte belangstelling te wekken. Dato non concesso dat de American way of li f e de beste is, zoals die uitzendingen beweren, dan volgt
daar nog niet uit dat het Communisme slechts is. Nauwkeurig beschouwd raakt dit soort propaganda de grond van de kwestie niet,
want heeft men het laatste woord gezegd wanneer men een regime om
zijn practisch resultaten veroordeelt? Daarbij is de Amerikaanse manier
van leven misschien ook nog voor andere volken, behalve het Russische, een utopie. In het geval van de Russen en van de landen onder
sovj etcontróle betekent deze propaganda daarenboven een bittere ironie: wat zou men denken van iemand, die gedurende een zware luchtaanval aan zijn vriend over de telefoon gaat vertellen hoe veilig hij zich
voelt in zijn bomvrije kelder terwijl hij zeer goed weet dat die vriend
slechts door een paar lichte zolderingen beschermd wordt? Fataal
vervalt het „gesprek" tussen The Voice of America en Radio Moscou
tot twee monologen.
Er werd geklaagd over de geestelijke armoede van Amerikaanse en
Europese uitzendingen. Terwijl de sovjetpropaganda een levensopvatting wil scheppen, schijnen andere programma's zich uiterst weinig
met wereldbeschouwingen in te laten. Wat de sovjetburger het meest
ergert in zijn land is niet de lage levensstandaard maar de onmenselijkheid van het regime, de rechtloosheid van de persoon, de miskenning van waarheid en rechtvaardigheid. Frigo's en fijne cigaretten
geven geen antwoord op dat soort problemen. Wél vinden gehoor
thema's als de volgende: rechtvaardigheid, individuele zowel als sociale,
recht op persoonlijke vrijheid en initiatief, op normaal gebruik van de
bestaande dingen, op vrije uitdrukking van een persoonlijke mening,
solidariteitgevoel, zowel onder de bevolking van de USSR als met de
andere volken, vrede e.a. De sovjetburger is voor deze begrippen niet
ongevoelig, integendeel.
De anti-amerikaanse psychose, die in de USSR sterker is dan in
welk ander westers land ook, bepaalt grotendeels de reacties van het
eventueel luisterend publiek. Wij moeten, jammer genoeg, vaststellen
dat ook in emigrantenmilieus wantrouwen heerst tegenover de USA;
de houding van de politici uit Washington was te „begrijpend" tegenover de Sovjets om nu reeds door de Russen vergeten te worden.
Als propaganda voor „de andere zijde" bestemd, wil slagen moet zij
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zich op het zuiver Russische standpunt stellen. De regering van Moscou tracht met alle middelen het nationale gevoel van het Russische
volk voor zich te winnen door het nationale verleden op te hemelen
en het communistisch regime voor te stellen als de vrucht van Ruslands
historische ontwikkeling. Bij een eventuele crisis kan alleen het nationale gevoel, — dat men wel moet onderscheiden van elk imperialisme —
het regime redden, zoals het dit bij de Duitse inval gered heeft, --- de
tweede Wereldoorlog heet trouwens in de sovjetgeschiedschrijving de
,,Vaderlandse Oorlog". Communisme en Rusland met elkaar verwarren, zoals helaas! al te dikwijls gebeurt, betekent een zware tactische
misstap en kan enkel het sovjetregime ten goede komen.
Het doel, dat propaganda voor „de andere zijde" o.i. moet nastreven, is de kloof, die tussen de officiële „openbare mening" en de
echte gezindheid van de bevolking ongetwijfeld bestaat, duidelijk zichbaar te maken voor de toehoorders en daardoor de dominante van inwendige weerstand te ontwikkelen. Zij moet dus steunen op waarheid
en rechtvaardigheid. Het zou b.v. misplaatst zijn het tsaristisch Rusland voor te stellen onder de mooiste kleuren, die niet beantwoorden
aan de werkelijkheid.
Een objectieve en doordachte critiek van het sovjetregime zal op haar
plaats zijn in dit soort propaganda. Het probleem is echter complexer
dan velen vermoeden. Wij kunnen de verschillende elementen als volgt
formuleren; 1. veel van wat de sovjetpropaganda aan de marxistische
levensbeschouwing toeschrijft, is het resultaat van een algemene, ook
in andere landen plaats grijpende ontwikkeling; 2. niet alleen het bruto
resultaat moet men onderzoeken maar ook het geïnvesteerde kapitaal,
de verspilde krachten ( en somtijds '--- mensenlevens) ; 3. niet alleen
de bereikte resultaten of na te wijzen tekortkomingen moeten in rekening gebracht worden maar ook het vertrekpunt, dit in tegenstelling
met al te simplistische methodes, die alleen de actuele toestand als een
statisch gegeven onderzoeken; 4. tenslotte moet men onderzoeken wat
Rusland zou bereikt hebben als de Sovjets het bewind niet hadden
overgenomen bij de Octoberrevolutie. Dit alles is zeer delicaat werk
en kan alleen aan de hand van vaste gegevens en van veelvoudige
vergelijkingen gedaan worden. Alleen wanneer het sine ira et studio
wordt verricht, kan en zal het resultaat opleveren.
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Die bedenkelijke situatie, zo wordt gesteld, is een gevolg van het feit,
dat de katholieken veel minder boeken kopen dan anderen. Hier komt
de ware Jacob om de hoek kijken, niet het minder lezen van de katholieken, doch het minder kopen van boeken, dat is des „Pudels Kern".
De juiste formulering van de kwestie, waarom het in wezen gaat zou
dus kunnen luiden: waarom lezen, subsidiair, waarom kopen de katholieken minder boeken dan de anderen? Hier wordt een subsidiair gesteld, omdat ook het minder lezen van boeken moeilijk bewijsbaar is;
men kan immers gemakkelijk honderden boeken lezen zonder er ooit
een te kopen.
Waarbij nog een andere mogelijkheid punt van overweging dient te
zijn. De moeilijke situatie van de katholieke uitgeverij en de katholieke
boekhandel, die iedereen kan betreuren uit maatschappelijke overwegingen, bewijst uiteindelijk maar alleen, dat de katholieken het katholieke
boek niet kopen in een katholieke boekhandel. Niemand weet hoeveel
niet-katholieke en ook wel katholieke boeken de katholieken langs
andere kanalen toevloeien, zoals door colportage, door lid te worden
van een of andere serie-uitgave, door te kopen op gemakkelijk per
advertentie aangekondigde betalingswijze etc.
Het probleem, voor zover het een katholiek probleem mag heten, is
ingewikkeld, omdat zeer veel invloeden zich daarbij doen gelden, doch
schijnt uiteindelijk wel zijn beperking te vinden in de vraag: waarom

kopen de katholieken zo weinig katholieke boeken en in de katholieke
boekhandel?
Ligt de schuld nu bij de boekhandel? Bij de uitgever? Bij de auteurs?
Bij het publiek? Wij menen dat, als men de schuldkwestie wil stellen,
alleen het publiek vrij uitgaat, omdat dit publiek duidelijk het bewijs
leverde bereid te zijn zich terwille van de lectuur grote offers te getroosten. Boven wezen wij op het bestaan van de katholieke pers, die toch
geheel afhankelijk is van de publieke sympathie. Bovendien kan het
publiek, dat zich zelf geen vorm geeft, doch door de bovenlaag wordt
gevormd ( of misvormd) , niet zelf voor bepaalde culturele situaties of
wanverhoudingen aansprakelijk worden gesteld.
Geheel anders ligt het bij de auteurs. Met een beroep op Prof. Rogier
zou men kunnen stellen dat het katholieke volksdeel katholieke auteurs
mist, mensen die de eenvoud van het volk kunnen benaderen door de
eenvoud van hun taal en de eenvoud van hun probleemstelling.
Dit bracht de K.A.B. tot een soort culturele zelfverzorging; het kwam
met een eigen uitgeverij, omdat de bestaande uitgeverijen hun taak niet
zo volbrachten, dat de culturele belangen van het gehele katholieke volk
veilig waren. De geschiedenis van de katholieke uitgeverij in ons land
geeft naast veel hoopvols ook veel somberheid te aanschouwen. Vast
staat dat de katholieke uitgeverij er niet in slaagde de katholieke cultuur-rijkdom bij het katholieke arbeiders-volk te brengen. De katholieke
boeken, die verschenen, zijn niet voor het volk geschreven en worden
niet door het volk gelezen.
Bernard Verhoeven heeft de oorzaken der malaise van de katholieke
uitgeverij, aan de hand van een tweetal rapporten uit de doeken gedaan.
Hij kwam tot deze slotsom:
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aanknopingspunten in het verleden vindt. Zelfs met een misplaatst
beroep op Le Sage ten Broek en Thijm, kan men de door Rogier omschreven situatie in de tweede helft der 19e eeuw niet ongedaan maken.
In Nederland zijn ruim 1400 erkende boekhandelaren, waarvan 240
katholiek zijn, dus 1 op 6, wat geheel onevenredig is met de grootte van
onze bevolkingsgroep.
Het getal 240 is voor de katholieke boekhandel nog veel te geflatteerd, omdat er slechts 80 bekend zijn, die in werkelijkheid de boekhandel min of meer als levenswerk uitoefenen.
Dit veel te kleine distributie-apparaat schept bedrijfsmoeilijkheden
voor de katholieke uitgever, die het met lede ogen moet aanzien, dat
soms halve provincies het door hen op de markt gebrachte boek niet
krijgen aangeboden. Deze moeilijkheid is des te belemmerender omdat in
de kleinere steden met een minderheid aan katholieken, de daar gevestigde neutrale boekhandelaar er niet aan denkt,om katholieke uitgaven
in te kopen.
Zo ligt het voor de hand dat de katholieke uitgever er al spoedig toe
komt, in plaats van een mea culpa te laten horen, zijn geloofsgenoten
het verwijt te maken dat zij boekenheidenen zijn en aan de andere kant
naar kanalen zoekt om de ring van dit heidendom te doorbreken en met
alle middelen, soms ook de meest bedenkelijke, een bekering te forceren
en zo een belangrijk volksdeel „boeken-minded" te maken. Daaruit
kwamen bijvoorbeeld de verschillende verzendboekhandels en boekenfondsen tot stand, als het Thij mf onds — de Lanteern de Hof boekerij
om niet te vergeten het met nog al wat rumoer geïntroduceerde
„Zonnewijzer-fonds" .
***

Wij moeten nog op een paar andere punten de aandacht vestigen om
het de Katholieken opgedrukte odium van „boekenheidenen" als onrechtvaardig af te wijzen, ook al zou het feit waar zijn. Buiten beschou-

wing blijft hier de vraag of het kopen van een boek op zich een goede
culturele daad moet heten. Dit is natuurlijk niet het geval voor boeken
die ongeschikt zijn voor de persoonlijkheidsvorming van de katholiek.
In dit geval immers kan geen beroep gedaan worden op zijn belangstelling. En daarmee schrompelt dat beweerde heidendom al een heel stuk
in.
Maar wanneer we ons dan beperken tot waardevolle, christelijkvormende boeken dan kunnen er nog omstandigheden zijn die honderdduizenden de weg naar dit boekenbezit afsnijden. Een niet voor tegenspraak vatbaar bewijs ligt voor de hand: de inkomensnivellering is de
oorzaak dat bij ons gehele volk voor de post „culturele aangelegenheden" slechts een uiterst gering bedrag kan gereserveerd worden.
Welnu door twee speciale omstandigheden komt die post bij katholieke gezinnen ongeveer geheel te vervallen, zodat hier een achterstand
onvermijdelijk is. Het overgrote deel der katholieke gezinnen leeft in een
dubbele dwangpositie, veroorzaakt eensdeels door een hoge morele
opvatting van de huwelijksbeleving, anderdeels door de grenzeloze
offerbereidheid voor de noden van de Kerk en van de medemens.
Neem alle katholieke gezinnen met gemiddeld 3 tot 5 kinderen waar-
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van de vader in loondienst werkt en als basisloon geniet, laten we zeggen 60 gulden per week. Dit is een minimumloon, met niet meer koopkracht dan om in de elementairste nooddruft van een gezin te voorzien.
Dit basisloon wordt bij de komst van de eerste baby vermeerderd met
de eerste kinderbijslag. Maar iedereen weet dat niemand van de kinderbijslag een kind kan onderhouden; waaruit volgt dat door de komst van
een baby het basisloon met zoveel wordt verminderd als het verschil
tussen de reële kosten van een babyverzorging en de kinderbijslag. Bij
iedere volgende baby herhaalt zich deze rekensom zodat in een gezin
met 5 kinderen, waarvan geen enkel kind iets inbrengt, de grootte van
het basis-loon wordt verminderd met 5 maal dat verschil. Ligt hier niet
de reden waarom het katholiek gezin minder koopkrachtig is dan de
vele minder kinderrijke gezinnen van andersdenkenden en waarom
honderdduizenden katholieke gezinshoofden er niet aan denken kunnen
voor iets anders geld uit te geven dan voor het meest noodzakelijke. En
wordt het basis-loon aanmerkelijk hoger dan staat de fiscus klaar.
Wat voor de loontrekkenden geldt is vanzelfsprekend en misschien
nog meer van kracht voor een zeer groot deel van de kinderrijke katholieke middenstand, die geen kinderbijslag geniet en met hard werken
dikwijls nauwelijks het hoofd boven water kan houden.
Een tweede omstandigheid is dat de katholieken een zeer groot aantal godsdienstige en charitatieve plichten laten voorgaan boven culturele eisen, als het aanschaffen van boeken.
Ook het eenvoudigste arbeidersgezin heeft iedere Zondag in de H.
Mis zijn uitgaven, hoe klein dan ook, aan plaatsen- en offergeld. Maar
bij dat gezin komen ook aankloppen: missie, armbestuur, bijzondere
noden, katholieke universiteit, thuisfront, gezinshulp, verwaarloosde
jeugd, enz., enz., kleine bijdragen, maar tot hoeveel loopt dat in een
jaar op. Beseft men wel voldoende wat katholiek Nederland jaarlijks
heeft op te brengen voor priesters en kloosters, priester-studenten,
kerkgebouwen en seminariën, liturgische benodigdheden, parochiële
renten en aflossingen enz. En dat alles moet toch voor een zeer groot
deel komen en komt ook --• van de kleine man, van de grote massa.
Daarom een beetje voorzichtig met dat „boekenheidenen". Want hier
past nog een vraag: waar blijven, ondanks de schandelijke prijzen, de
honderdduizenden missaals, kerkboeken, bijbelse geschiedenissen enz.
door katholieke uitgevers op de markt gebracht?
Er blijft natuurlijk het klein percentage
is het 5% van de katholieke bevolkingsgroep? van beter gesitueerde werkgevers, academisch
gevormden en anderen, van wie wellicht verwacht mag worden, dat zij
ook goede katholieke uitgaven meer zouden steunen. Misschien kunnen
de uitgevers hier het gelijk aan hun zijde hebben.
Kunnen! Want in werkelijkheid zijn de uitgevers zelf niet zelden de
oorzaak van het heidendom, ook bij deze tref bare categorie. Door een
louter zakelijke imperatief gedreven brengen de uitgevers aldoor maar
nieuwe boeken aan de markt. Maar leidt dit niet soms tot een onover
zichtelijke chaos? Is hier een zekere onderlinge ordening niet aan te
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bevelen? Is de bijna gelijktijdige uitgave van drie dure bijbelse geschiedenissen, van dure missaals, of van elkaar a.h.w. overlappende boekwerken wel nodig en gewenst? Maar het ergste is dat de boeken die
gebracht worden onder het praedicaat katholiek, dikwijls volkomen
onleesbaar zijn voor de zeer grote massa, omdat de verstaanbaarheid
afhankelijk is van taalkennis en bevattingsvermogen. Millioenen katholieke Nederlanders leven nog op het lagere-school-peil waar zij nooit
boven uitkwamen. Dit veroorzaakte een diepe en zeer betreurenswaardige kloof tussen volk en schrijvers.
Kan er dan nooit een einde komen aan dat boekenheidendom? Natuurlijk wel, want het is er niet altijd geweest, zoals wij reeds aantoonden. De toestand, zo als zij thans is, kan zeker verbeterd worden.
Onderwijs en opvoeding hebben hier een voorname taak te vervullen,
de jeugd moet leren lezen. Als er op de helft van onze scholen schoolbibliotheken ontbreken, zonder dat dit nodig is, dan is dat een laakbaar
tekort. Maar vooral zal de vernieuwing moeten komen uit de sociale
sector van het maatschappelijk leven. Verhoging van kinderbijslag tot
de reële opvoedingskosten van het kind en een zeer grote verhoging van
het algemeen welvaartspeil, dat ook de gezinnen in staat stelt, meer aan
culturele noden voldoening te geven. Dan de kerk. Geen parochie zonder een parochiele bibliotheek, die de kern wordt waar de leeskunst der
gelovigen ten volle bevrediging vindt.
Overziet men het geheel, dan krijgt men sterk de indruk dat het
lectuurprobleem onder de katholieken van Nederland slechts op lange
termijn oplosbaar zal blijken, doch dat de eerste oriënteringspoging om
tot een helder inzicht te komen geen dag langer dan nodig uitgesteld
behoeft te worden.
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uitermate zacht, alhoewel men niet zo ver van de evenaar verwijderd is.
Gedurende het grootste gedeelte van het jaar is het zacht en koel — een
Europees lenteweer --- met zelfs vrij koude nachten soms. De regenneerslag is meer dan voldoende voor de watervoorziening en de landbouw; men heeft er immers twee regenseizoenen, het groot regenseizoen
van einde juli tot begin September en het klein regenseizoen van einde
Februari tot begin April. Een prettig klimaat dus, gunstig voor de mensen en tevens geschikt voor landbouw en veeteelt. Dit zacht en gematigd klimaat contrasteert scherp met dat van de omliggende landen
vooral langs de Rode Zee, die een echte woestijnstreek vormen, een van
de heetste gebieden van de wereld, met een geringe, half nomadische en
zeer primitieve bevolking.
* * *

In deze omstandigheden is het niet te verwonderen dat de Ethiopiërs,
in tegenstelling tot hun buren bijzonder door de natuur begunstigd, zich
ontwikkeld hebben tot een ras dat bepaald hoger staat dan de andere

omliggende Afrikaanse stammen, beter begaafd, meer beschaafd; maar
dan ook tot een ras van fiere heersers, trots en zelfbewust, dat zich
meerderwaardig acht en zich als zodanig onder de Afrikaanse rassen
wil erkend zien. In dat bewustzijn versterkt en door de natuur zelf tegen
hun vijanden beschermd, hebben ze steeds met succes hun natuurlijke
vesting kunnen verdedigen en hun vrijheid behouden, .... tenminste
tot in 1936.
Buiten deze superioriteit hun door de natuur geschonken, hebben de

Ethiopiërs t.o.v. de andere Afrikaanse stammen nog de superioriteit van
de godsdienst. Zij zijn immers, zoals men weet, orthodoxe Kopten. Zeer

vroeg — in de 4e eeuw reeds — mochten ze het christelijk geloof ontvangen; ze leerden het kennen door twee jonge christenen als slaven
gevangen in een strooptocht langs de Rode Zee en in dienst gesteld van
het Hof. Daar werden ze door de Koningin Moeder begunstigd en
-

konden enkele bekeringen bewerken, o.a. die van de jonge koning. Een
hunner, Frumentius, die later Alexandrië bezocht, werd door Athanasius bisschop gewijd en naar Ethiopië teruggestuurd. Hij zou de grote
apostel worden der Ethiopiërs.
Zo werd Ethiopië bekeerd en de band gesmeed tussen de Ethiopische
Kerk en de Egyptische, een band die nu nog bestaat ondanks alle
oorlogen, veroveringen en omwentelingen. Nog steeds wordt de Ethiopische Abuna, bisschop en hoofd van de Ethiopische Kerk, benoemd en
gewijd door de bisschop van Alexandrië. Zo kwam het ook dat, toen de
Kerk van Egypte de ketterij van het monophysitisme aannam, de Ethiopische Kerk gedwee haar moeder volgde in de dwaling.
De breuk met het Westen en de afzondering van de Ethiopische Kerk
werden nog vollediger toen de Arabische veroveringen als het ware een
gordel legden rond heel het gebied van de Middellandse Zee.
Daarenboven onderging deze christelijke „enclave" onvermijdelijk de
paganiserende invloed van de heidense stammen die haar omringden.
Zodat men thans met een christendom te doen heeft dat zedelijk erg
verwaterd is en intellectueel weinig ontwikkeld. Maar het is ongetwij

feld aan die godsdienst te danken dat er in het land een meer geestelijke
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atmosfeer aanwezig is dan elders en dat bij het volk, zelfs bij de eenvoudigsten, een soort geestelijke ontvankelijkheid, een ingeboren voornaamheid en beleefdheid te bespeuren valt, die niet te verklaren zijn
zonder die diepe christelijke cultuur.
Zelfs in afgelegen en achterlijke dorpen hebben wij persoonlijk
mogen ondervinden hoe de vreemdeling altijd met hoffelijkheid en
eerbied wordt ontvangen. Als men in zulke dorpen, die dikwijls langs
de hellingen van de bergen gelegen zijn, aankomt en belangstelling
toont, gebeurt het niet zelden dat men door de priester, de onbestreden
lokale gezagvoerder, op echt seigneuriale wijze ontvangen wordt, met
uitwisseling van beleefdheidsspeechen, aanbieding van verfrissingen en
rondgeleid door de kerk, meestal het enige merkwaardige gebouw. Deze
ronde koptische kerken, waarin men slechts ongeschoeid wordt toegelaten, zijn in concentrische cirkels verdeeld. De eerste omheining is toegankelijk voor alle gelovigen, de tweede voor de mannen alleen, het
centrum alleen voor de priesters; daar dragen ze het H. Misoffer op
buiten het zicht van de gelovigen, die slechts volgen door het geluid van
de gebeden en het gerinkel der bellen. De wanden ervan zijn in felle
kleuren beschilderd, liefst met taferelen uit de H. Schrift of uit de
heiligenlevens. Meermalen zagen wij de dood van 0. L. Vrouw af gebeeld, de strijd van St. Michael tegen Lucifer, episodes uit de H. Kindsheid ontleend aan de apokriefen, de kruisdood van Petrus, de Kruisdraging van Andreas die dus blijkbaar geliefkoosde onderwerpen zijn.
Het wordt alles met zeer veel sympathie getoond, die nog toeneemt
wanneer de bezoekers de taferelen herkennen en aldus een rechtstreeks
bewijs geven van de gemeenschappelijke geloofsbodem.
Het besef en de ondervinding van deze diep menselijke hoedanigheden geven een vollediger en juister inzicht in de volksaard en duiden
beter het peil van de echte beschaving aan dan propagandabrochures of
redevoeringen.
Daar de Koptische godsdienst erkend is als staatsgodsdienst staat de
Keizer aan het hoofd van de kerk, niet als geestelijke leider — dat is de
Abuna of bisschop — maar als lekenbestuurder. De keuze van de Abuna
moet door de Keizer worden goedgekeurd, en tot voor kort nog vaardigde Keizer Haile Selassie zelf decreten uit over religieuze aangelegenheden.
* * *

De Keizer --- naar zijn volle titulatuur geheten: Keizer van Ethiopië, Koning der Koningen, Veroverende Leeuw van de Stam van Juda,
Verkozene van God ^-- heeft de facto alle macht in handen .... ten
minste daar waar hij zijn macht feitelijk kan doen gelden d.w.z. de
hoofdstad en de provinciën in de omgeving. Verder in het land is die
macht beperkt door de min of meer goede wil van de plaatselijke gouverneurs; nu nog kan men in bepaalde provinciën niet reizen zonder een
speciale reisvergunning en een gewapend escorte.
De keizer en de keizerlijke familie bezitten een reeks verblijfplaatsen
in het binnenland, een villa hier, een buitengoed daar, een grote hoeve
elders, waar zij nu en dan enige tijd komen doorbrengen. Deze eigendommen, behalve de gewone inkomsten die ze opbrengen, bieden het
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voordeel dat ze als een materiële vertegenwoordiging en tastbare bevestiging zijn van het keizerlijk gezag, zoals ook in onze streken in het
Karolingisch tijdperk, de keizerlijke villa's bijdroegen om het centraal
gezag te handhaven.
De bron van de keizerlijke macht ligt in 's keizers afstamming. In de
nieuwe grondwet, door Keizer Haile Selassie in 1931 uitgevaardigd,
heeft hij laten bepalen dat de keizerlijke waardigheid voor altijd gevestigd is in zijn familie; deze familie zou, volgens een zeer oude traditie,
afstammen van Menelik I, zoon van Koning Salomon en van de koningin van Saba. Het keizerlijk gezag berust dus op de aloude legende van
de bijbelse oorsprong van de keizerlijke familie; legende die historisch
geen steek houdt, maar waaraan het volk geloof blijft hechten. De
grondwet bekrachtigt dus een aangenomen traditie, nl. dat de keizer tot
die bepaalde familie moet behoren, maar ze erkent niet de andere
afstammelingen ervan, die even goed als Haile Selassie aanspraak
kunnen maken op die familiale banden, en dus ook op de keizerstroon.
En in feite heeft nog nooit een keizer, ook niet Haile Selassie, zijn troon
kunnen bestijgen zonder eerst te hebben moeten afrekenen met zijn
mededingers.
***

Haile Selassie is zeker een vooruitstrevend vorst, die zeer oprecht het
welzijn en de vooruitgang van zijn volk beoogt: hij is verstandig en
ontwikkeld, kent verschillende talen,spreekt b.v. vlot Frans en Engels.
Ondervinding en beproeving hebben hem veel geleerd; hij kent de
psychologie van zijn eigen volk, maar is ook vertrouwd geraakt met de
politieke manoeuvres van staatslieden en internationale vergaderingen.
Hij kan ook als het nodig blijkt beslist optreden, maar kent tevens de
waarde van het moeizaam wachten en hardnekkig volharden.
In zijn streven naar een verdere beschaving en modernisering van zijn
land moet hij een veilige weg trachten te vinden tussen de „reactionnaire" elementen van zijn eigen land en de maar al te gedienstige en
niet belangloze aanbiedingen van vreemde would-be adviseurs. In het
land zelf, zijn er velen die de vreemde invloeden niet zonder argwaan
zien binnendringen. Ze zien er een bedreiging in voor eigen volksaard
en tradities, en uiteindelijk voor hun onafhankelijkheid zelf. Onder die
reactionnaire elementen bevinden zich vooral geestelijken van de kopti-

sche godsdienst, en de plaatselijke gezagsbekleders van het binnenland.
Deze „f eodalen" zouden gemakkelijk het volk tegen de keizer kunnen
opruien indien ze het wensten.
De toestand van de keizer is dus eigenlijk zeer precair, en regelmatig
hoort men geruchten over opstandjes en relletjes hier of daar. Enkele
jaren geleden waren er nog ernstige incidenten in een stad niet ver van
de spoorweg gelegen, om de zeer banale reden dat de mensen geen
belastingen wilden betalen ... .
De keizer mist trouwens de nodige bijstand van een competente
administratie en dit betekent een andere beperking van zijn gezag. De
administratie is nog achterlijk, alhoewel jongere elementen ook hierin
verandering zullen brengen in de toekomst.
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Deze achterlijkheid vindt haar oorzaak in het nijpend tekort aan
geschoolde, onderlegde krachten. Hiervoor dragen de Italianen de
grootste schuld. Gedurende de Italiaanse bezetting hebben ze bewust
als represaille-maatregel een honderdtal van de meest ontwikkelde
Ethiopiërs, meestal afgestudeerden van vreemde Universiteiten, aangehouden en uitgemoord; practisch werd aldus heel de intelligentsia van
het land, de hoop der toekomst, uitgeroeid. Men mag gerust zeggen dat
ze aldus de ontwikkeling van Ethiopië voor een hele generatie vertraagd
hebben: een van de ergste misdaden die ze bedrijven konden.
Thans wordt zeer ernstig geijverd om dit tekort in te halen, vooral
onder de persoonlijke impuls van de Keizer zelf. De vruchten van deze
wijze politiek zijn nu reeds merkbaar. Een vijftal middelbare scholen
volgen een Engels of Amerikaans „high school"-studieprogramma. De
besten onder de afgestudeerden uit deze instellingen, in afwachting van
een volledige universitaire inrichting, worden verder opgeleid in een
„University College", toevertrouwd aan Paters jezuïeten uit Canada,
waar wijzelf enige tijd verbleven. De studenten hebben er de keuze
tussen een faculteit van Letteren ( Arts) en een faculteit van Wetenschappen. Men zal reeds enigermate een idee hebben van de moeilijkheden van dergelijke onderwijsinrichting als men weet dat al de studenten noodzakelijkerwijze intern zijn, en dat ze allen studeren op kosten
van de regering. Het onderwijs blijft een der voornaamste zorgen van
de Keizer die geld noch moeite spaart om het aan te moedigen.
Sprekend over het burgerlijk gezag en de burgerlijke instellingen
mogen we niet vergeten het Parlement te vermelden. Inderdaad, de
Grondwet van 1931 heeft bepaald dat er twee wetgevende Kamers
zouden ingesteld worden: een Senaat waarvan de leden door de Keizer
zelf worden benoemd, en een Kamer van Volksvertegenwoordigers,
wier leden door de dorpshoofden worden verkozen. Hoe dikwijls Senaat
en Kamer vergaderen, welke aangelegenheden daar besproken werden,
welke wetten of verordeningen gestemd of verworpen werden is niet
bekend. Beide Kamers immers vergaderen slechts wanneer ze door de
Keizer worden samengeroepen; ze zetelen altijd met gesloten deuren en
er wordt geen verslag van de zittingen gepubliceerd. Zodat men gerust
het gezag van het Parlement als zeer illusorisch mag bestempelen.
Maar dat belet niet dat er in Addis-Abeba een indrukwekkend
Parlements-gebouw staat dat met fierheid aan alle vreemdelingen getoond wordt en op alle propaganda-brochuren en boeken afgebeeld, als
sprekend bewijs tegenover de buitenwereld van het democratisch karakter der Staatsinstellingen.
De buitenlandse betrekkingen zijn een ander zorgenkind voor de
keizer. Het is vanzelfsprekend niet gemakkelijk de begrijpelijke en niet
onbaatzuchtige belangstelling van de vreemde machten binnen de
perken te houden. Maar in zijn bewogen leven heeft de Keizer gelegenheid gehad zich met de knepen van de internationale politiek vertrouwd
te maken en hij heeft zich tot nog toe met merkwaardig succes kunnen
houden aan een politiek van evenwicht tussen de verschillende machten
die er steeds op uit zijn een overheersende invloed op dit onontwikkeld
gebied uit te oefenen. Niet zonder reden heeft men gezegd dat heel de
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Ethiopische diplomatie in twee woordjes kan worden samengevat: isji
ja, gevolgd door: naga = morgen.
***

De behoeften van de Ethiopiërs zijn uiterst gering; ze wonen in een
eenvoudige hut uit samengevoegde eucalyptusboomstammen. Als voeding gebruiken ze wat graan om brood te bakken, soms wat vlees —
rauw vlees is een lekkernij — en zeer gewone groenten, als bonen en
linzen.
Veeteelt en landbouw zijn de voornaamste economische bedrijvigheid.
De veestapel telt een zeer aanzienlijk aantal dieren (15 millioen stuks
rundvee, 5 millioen schapen en geiten) maar de economische betekenis
van de veeteelt staat hoegenaamd niet in verhouding tot de numerieke
sterkte van de veestapel. De dieren worden zeer slecht verzorgd, er is
hoegenaamd geen toezicht; de opbrengst ervan is dus uiterst gering. In
Addis-Abeba was de melk die wij gebruikten geleverd door de enige
melkerij die gegarandeerd zuivere melk verkoopt, en de boter was uit
Kenya ingevoerd.
Er wordt aan landbouw gedaan met zeer primitieve middelen; men
ziet de boeren ploegen met een ploeg die niets anders is dan een krom
stuk hout voorzien van een dwarse haak, niet langer dan een grote
nagel.
Dat tekort aan vakkennis en aan geschikte hulpmiddelen is des te
meer te betreuren daar de natuurlijke gesteltenis: klimaat, regenneerslag, bodemgesteldheid, zeer gunstig is; alles groeit en bloeit weelderig
in Ethiopië, als men er maar zorg aan besteedt. Men kan er gemakkelijk
de planten, bomen, vruchten en groenten kweken zowel van de gematigde als van de subtropische en tropische gebieden. President Truman
sprekend over zijn „Point IV Program" heeft eens Ethiopië als een
voorbeeld aangehaald van onbegrensde maar onbenutte mogelijkheden.
Het is een land met een bevolking van nauwelijks 10 millioen inwoners,
dat met de nodige hulp genoeg zou kunnen voortbrengen om 100
millioen mensen te voeden.
Verschillende Ethiopische producten zouden in gunstige voorwaarden op de wereldmarkt kunnen afgezet worden indien ze maar enigszins
werden verzorgd. Nemen we b.v. koffie, die er in 't wild groeit, nl. in de
provincie Kaffa — vanwaar het woord koffie volgens sommigen zou
afgeleid zijn —. Koffie is een waardevol product dat, in goede kwaliteit
geleverd, heel wat deviezen voor het land zou kunnen opbrengen.
De voornaamste uitvoerartikelen zijn huiden en vellen, koffie, tarwe,
maïs, zaden, bijenwas en vee. Met deze uitvoer moet de invoer van
textielproducten, vooral uit Indië, en de nodige industriële fabrikaten
gefinancierd worden.
***

Als slotsom kunnen we ons afvragen welke de toekomstperspectieven
zijn voor Ethiopië. Het schijnt wel dat men de toekomst van het land
met optimisme mag beschouwen, maar dan op lange termijn.
De natuurlijke rijkdommen zijn in overvloed voorhanden. De landbouw kan een aanzienlijke bron van inkomsten worden. Minerale rijk-
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dommen zijn zeker aanwezig: goud en platina worden reeds ontgonnen,
andere delfstof fen, alhoewel ze nog nooit ernstig onderzocht werden,
zijn waarschijnlijk te vinden. Het is b.v. vrijwel zeker dat er zich petroleum in de bodem bevindt. Al deze rijkdommen worden niet systematisch uitgebaat bij gebrek aan kapitaal, aan „knowhow", aan onderlegde krachten. Hier staan we voor de schaduwzijde van de onafhankelijkheid.
Het is echter een waarborg voor de toekomst dat de Keizer zoveel
zorg aan de dag legt voor het onderwijs en jaarlijks een zeer aanzienlijk
deel van het nationaal budget daaraan besteedt, de beste belegging voor
het algemeen welzijn van het volk.
Gezien deze gunstige factoren twijfelen wij er niet aan dat Ethiopië
een schone toekomst tegemoet gaat. Nu Ethiopië en Eritrea verenigd
zijn, is er des te meer hoop dat deze nieuwe staat in de volgende jaren
tot een groot rijk zal uitgroeien. Een Afrikaanse Staat die onafhankelijk
is en tevens economisch welvarend, zal onvermijdelijk de aandacht trekken van de andere, nog gekoloniseerde gebieden van Afrika, en zal dan
ook daardoor juist een leidende en toonaangevende rol spelen in gans
dat werelddeel.
Indien de Ethiopiërs hun oude christelijke traditie indachtig, een staat
opbouwen op echt-christelijke grondslag, kunnen ze op de toekomstige
ontwikkeling van heel Afrika een vérstrekkende en weldoende invloed
uitoefenen. Daarvan zijn de Ethiopiërs zich bewust, vooral de jongeren,
die zich in de bovenvermelde onderwijsinstellingen voorbereiden, vol
geestdrift en idealisme. In de komende jaren zal moeten blijken of dit
een ijdele droom is geweest of dat een schone toekomst zal gaan uitgroeien.
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hetzij groot of klein. De derde is de stem van de dichter, die poogt een dramatisch karakter in verzen te laten spreken; die niet zegt wat hij zelf zeggen zou,
maar alleen wat hij kan zeggen binnen de grenzen van een verbeelde gestalte die
een andere verbeelde gestalte toespreekt". De drie dichterlijke stemmen, waarvan
Eliot sprak, zijn die welke beantwoorden aan wat in het algemeen wordt verstaan
onder lyriek, epiek en dramatiek. Aan de hand van voorbeelden uit de wereldliteratuur maakt Eliot duidelijk welke de waarde is van de door hem getrokken
grenzen, en hoe vaak de stemmen in combinatie worden gehoord: „de eerste en
de tweede in niet-dramatische poëzie; en tezamen met de derde ook in dramatische poëzie". Zelfs stelt hij, dat de auteur van een gedicht, die dit primair
geschreven heeft zonder enige gedachte aan een gehoor, toch wel wil weten wat
het gedicht, dat hem heeft bevredigd, aan andere mensen zal hebben te zeggen.
Van de andere kant, indien de dichter nooit tot zichzelf sprak, zou het resultaat
geen poëzie zijn; en een deel van ons genot aan grote poëzie is het plezier van
„overhearing words which are not adressed to us". Maar indien het gedicht
exclusief bestemd ware voor de dichter, zou het geschreven zijn in een onbekende privé-taal; en een gedicht dat alleen maar een gedicht is voor de auteur zou
helemaal geen gedicht zijn. Ter verduidelijking van de vaak subtiele verschillen
tussen de tweede en de derde stem, kwam Eliot te spreken over de dramatische
monoloog, waarin we de stem horen van de dichter die zich verkleed heeft in
het costuum en zich de make-up heeft opgelegd van een of andere historische
figuur, of van een fictieve persoon. In „The Tempest" van Shakespeare is het
Caliban die spreekt (dramatiek), in „Caliban upon Setebos" van Browning
horen we de stem van de schrijver die luid wordt door de mond van Caliban
(epiek). Het is inderdaad zo, dat Robert Browning, de echtgenoot van de in
1861 gestorven Elisabeth Barrett, in zijn drama's maar ook in zijn meest lyrisch
getinte verzen zijn eigen geschiedenis laat vertellen door historische of fictieve
personages. Eliot noemde in dit verband Browning's grootste leerling, Ezra
Pound, die de term „persona" adopteerde om de verscheidene historische gestalten aan te geven, die Browning als spreekbuizen gebruikte. Persona betekent oorspronkelijk het masker, dat de toneelspeler droeg en dat de rol weergaf waarin
hij optrad. Ik weet niet of Ezra Pound toen op de hoogte was van de begrippen
uit Jung's analytische psychologie. Zo niet, dan is de overeenkomst in het
gebruik van de term persona des te frappanter. Want Carl G. Jung noemt 2
Persona een masker van de collectieve psyche, een masker dat individualiteit
voorwendt, zodat men zich zelf en anderen doet geloven, dat men individueel is,
terwijl het toch niet anders is dan een goed gespeelde rol, waarin de collectieve
psyche spreekt. De Persona is een compromis tussen individu en gemeenschap
over het „hoe iemand zich voordoet", een secundaire werkelijkheid.
Nu de phaenomenologische methodiek van Jaspers en de drie poëtische stemmen van Eliot onder elkaar geschreven staan, zal het waarschijnlijk voor menigeen reeds plausibel geworden zijn hoe ik er toe kon komen de wereld van de
psychiater en die van de dichter kort te sluiten. Indien ik vervolgens de confrontatie tot een vergelijking ga uitbreiden, stel ik twee dingen voorop: het is allerminst mijn bedoeling de dichter hoe dan ook te identificeren met een (psychiatrische) patiënt; bovendien ben ik me ervan bewust, dat aan de voorwaarde der
ongedwongenheid, die onverbrekelijk aan het gesprek gebonden is, op ongelijke
)

2

) In: De ban de n tussen het ik en het onbewuste.
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wijze voldaan is in een vergelijking van de phaenomenologische benadering van
een zieke mens met de in verzen neergelegde stem van de dichter.
Willen wij de lyrische stem verstaan, dan moeten wij tot de dichter gaan want
het lag niet primair in zijn bedoeling zich tot een kring buiten hemzelf te wenden. Zijn geluid wordt begrijpelijk, als wij en voorzover wij in staat zijn ons
met hem te identificeren, ons verzinken (Riimke) in zijn momentele eigenheid;
wat er in ons meeklinkt is niet alleen de emotie waarin de dichter verkeerde
toen hij de verzen schreef en die hem toebehoorde, maar iets in onszelf en van
onszelf dat tot leven is gewekt en aan ons verschijnt. Wij zijn, uiteraard via ons
zelf, in contact getreden met de tegen zichzelf sprekende dichter zoals de psychiater de patiënt ontmoet langs de eerste door Jaspers aangegeven weg.
De epische stem, waarmee de dichter zich opzettelijk tot de anderen richt,
verhaalt van dingen die vergrotingen, verminderingen of vermengingen zijn van
werkelijkheden of ficties maar zeker zelf beleefde phaenomenen. (Zie bij Robert
Browning) . In Ri mke's formulering lijkt Jaspers' tweede weg, oppervlakkig
gezien, weinig op de wijze waarop wij de dichter via Eliot's tweede stem kunnen
zij het dan
verstaan. Dringen we iets dieper door, dan blijkt dat de patiënt
over zichzelf spreekt tot de onderzoeker, zich vertellend tot deze
ook: geleid
richt met de intentie de ander iets mede te delen.
Het minst overtuigend schijnt de overeenkomst tussen de dramatische stem en
de (schriftelijk vastgelegde) schilderingen van het eigen beleven van de patiënt,
speciaal wanneer men in aanmerking neemt dat deze laatste phaenomenen
gekenmerkt zijn door de oninvoelbaarheid daarvan voor de onderzoeker. Het is
echter zo, dat bedoelde eigen belevingen zich voordoen aan een mens die door
enig ziekelijk proces zichzelf niet meer is, die zich gedwongen zag in de
beschermende huls te kruipen van een min of meer fictieve gestalte. Vanuit deze
aangenomen gestalte spreekt de patiënt met een stem, die nauwelijks de (oorspronkelijk) zijne is te noemen, en stoot daarom op onbegrip bij de onderzoeker.
Even moeilijk is het om de dichter te ontmoeten in een zijner dramatische
personages waarin weinig of niets van de dichter zelf is overgegaan, resp.
overgebleven.
Vermoedelijk zal bovenstaande uiteenzetting niet voor iedereen zonder meer
overtuigend zijn. Toch hoop ik aannemelijk te hebben gemaakt, dat de benaderingswijze van de zieke mens door de psychiatrische onderzoeker in principe
dezelfde is als de benaderingswijze van de dichter door de lezer middels des
dichters lyrische, epische en/of dramatische ontboezemingen; en voor leken op
het gebied van de psychopathologie tevens te hebben aangetoond dat Jaspers'
phaenomenologische methodiek werkelijkheidswaarde heeft.
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zichtbare wereld (dat doet overigens de vierde weg van Thomas ook niet), maar
van het leven en het bestaan van de menselijke geest. Mediterend over het feit,
dat hij als geestelijk wezen boven de tijd bestaat en dat hij nochtans in de tijd is
geboren, komt Maritain tot het besluit, dat zijn geestelijk zijn, op zichzelf
onafhankelijk van de tijd, vóór zijn geboorte in de tijd toch moet hebben
bestaan, nl. in zijn oorzaak. Deze oorzaak van het bestaan van de eindige geest
kan echter niets anders zijn dan de oneindige Geest, God. Dit bewijs van het
Godsbestaan is de christelijke en misschien wel impliciet veronderstelde vorm
van het platonisch argument voor het vóórbestaan van de ziel in God.
In zijn Preuve réelle de Dieu 10) heeft J. Defever nog een ander vertrekpunt
gekozen. Geïnspireerd door P. Maréchal ziet hij in de „réf lexion totale", d.i. in
de ervaring van de eigen intellectuele activiteit in de oordeelsakt, de mogelijkheid om het eindige te transcenderen. In elke oordeelsakt, waarin een zijnde
wordt geaffirmeerd is het Absolute Zijn aanwezig als het immanente-transcendente einddoel van die akt. Zo is God in de rede aanwezig niet alleen als regulatieve idee (zoals Kant dacht) maar ook als constitutief element van het object
als object. De schrijver heeft deze bewijsvoering aangevuld met een soort existentialistische conclusie, waardoor deze zeer technische en abstracte bewijsvoering
wordt opgenomen in de sfeer van de affectiviteit en de liefde. Zo wordt er
weliswaar geen nieuwe eigenlijke intelligibiliteit aan het argument toegevoegd,
maar het Absolute, dat reeds rationeel bewezen werd, treedt nu meer in de sfeer
van het persoonlijke leven als een God „van ons" en „voor ons". Deze hoofdstukken, die overigens dezelfde streng-wetenschappelijke allure bezitten, brengen
een nieuw accent in het oude probleem van het Godsbewijs.
Nauw verbonden met de Godsidee van Thomas is de theorie van het „desiderium naturale" of het natuurlijk verlangen naar de Godsschouwing. Wat de
H. Thomas precies met dit„natuurlijk verlangen” bedoelde is nog steeds niet
uitgemaakt. H. Van der Meulen heeft een nuttig werk verricht met in de werken
van Thomas al de passages op te zoeken en systematisch te rangschikken, die
betrekking hebben op de begrippen, die het bekende adagium vormen „appetitus
naturalis non potest esse frustra" (een natuurlijke streving kan niet ijdel
zijn) 11) . In de meest algemene zin is dit adagium een andere vorm van het
finaliteitsbeginsel: de natuur in haar geheel streeft steeds naar het doel, dat zij
zelf in zich draagt. Nochtans kan een bepaald wezen zijn natuurlijk doel missen,
hetzij wegens een intern gebrek, hetzij wegens een andere, machtigere natuurdrang. Hoe de schrijver zich de toepassing van dit adagium voorstelt op het
natuurlijk verlangen van de Godsschouwing, kunnen we nog niet weten, want
dit probleem zal eerst in een tweede deel van dit werk worden behandeld.
In dit verband verwijzen we naar een belangrijke brochure van A. Hayen:
Saint Thomas d'Aquin et la vie de l'Eglise 12) . Hier worden de belangrijkste
problemen over het wezen zelf van Thomas' denken aangeraakt. De schrijver
ontwikkelt een enigszins paradoxale stelling, nl. dat Thomas, ook wanneer het
de schijn heeft, dat hij aan louter aristotelische philosophie doet, in feite een
10) J. Defever, La preuve réelle de Dieu. — L'Edition Universelle, Brussel, Desclee
De Brouwr, Parijs, 1953, 146 pp.
11) H. Van der Meulen, Adagium Appetitus naturalis non potest esse (rustra. -Gernert, 1953, 56 pp.
12) A. Hayen, Saint Thomas d'Aquin et la vie de l'Eglise (Essais philosophiques,
6) .
Nauwelaerts, Leuven, 1952, 109 pp., Fr. 48.
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iets. „Als duur, zegt een be kend neo-scholastiek, is de tijd „de duur van de
continuë beweging en van de dingen, die in hun bestaan van de beweging
afhangen, d.i. van de stoffelijke dingen" (Gredt, I, nr 299) . Men ziet hier aan
een concreet voorbeeld hoe een geest-zinnelijke realiteit, ni. de tijd tot een louter
zinnelijke, materiële realiteit wordt herleid. Verder blijkt uit de studie van P. De
Tollenaere dat die authentieke thomistische inzichten onmiddellijk aansluiten bij
het levendig, meer problematisch denken van de grote philosofen van onze
tijd .... over de tijd. Het is geen paradox, maar een reële situatie: hoe meer
men S. Thomas in zijn oorspronkelijke denkmethode benadert, hoe dichter men
komt te staan bij het moderne denken en hoe beter men dit begrijpt en het kan
„om-grijpen".
Een soortgelijke ontdekking doen we ook op het gebied van de ethica in het
werk van G. Gilleman, Le Primat de la Chatité en Théologie morale 16) . Dit is
een van de mooiste thomistische boeken, die in de laatste jaren zijn verschenen.
Het is niet polemisch opgevat, maar wil toch het verwijt ontzenuwen, dat velen
richten tegen de al te aristotelische en „heidense" deugdenleer van S. Thom as .
De schrijver steunt hierbij op de zeer authentieke thomistische leer, dat de liefde
de „wezensvorm" is van alle morele deugden, en er dus in besloten ligt als het
eerste motief en als het laatste doel. De deugden zijn als zovele getuigen van
het feit, dat de menselijke geest als eindig en geschapen niet de zuivere, absolute
caritas is, maar een caritas, die zich dynamisch moet terugvinden in de veelvuldigheid van deugdzame handelingen. De deugden zijn dus voor S. Thomas niets
anders dan „uitingsvormen" van de liefde. In de ontwikkeling van deze gedachte
leunt de schrijver aan bij P. Maréchal, die ook de begrippen beschouwt als
vermiddelingen voor een eindige geest, die dynamisch reikt naar de intuitie van
het absolute. De schrijver heeft deze theorie uitgewerkt in een aantal suggestieve
hoofdstukken over de inspirerende rol van de christelijke liefde in het godsdienstig leven, in de liefde tot de evenmens en in de verhouding tot het lichaam,
het lijden en de dood.
De sociale ethica van S. Thomas is het onderwerp van De mensel ij ke samenleving door Dr J. Ponsioen 17) . De schrijver heeft getracht de moderne sociologie, d.i. de wetenschap van de groepsvorming en van de groepsvormen in te
bouwen in de sociale philosophie en ethiek. De twee eerste hoofdstukken over
waarvan de sociale orde een speciaal-analogisch
de orde der geschapen wezens
en het tweede hoofdstuk over de persoon en diens sociabiliteit zijn
geval is
geheel gebaseerd op de thomistische leer over de mens en zijn plaats in de
wereld. Vanaf het derde hoofdstuk over „de cultuur als feit en taak" treedt de
hedendaagse theoretische sociologie meer op de voorgrond. De methode van de
schrijver voert ons van het meer algemene naar het meer bijzondere. Hij bestudeert achtereenvolgens de sociale bindingen, die tussen de mensen ontstaan: de
liefde en het recht; daarna de eigenlijke groepsvorming, verder de „macrogroep"
en tenslotte de staat. De stellingen, die de schrijver op soms zeer gecontroverseerde punten inneemt, lijken ons in het algemeen verantwoord. We hadden
echter een diepere fundering en een meer positieve waardering verwacht van de
democratie, in de brede, d.i. in de thomistische, zin van het woord.
Museum Lessia16) G. Gilleman, Le Primat de la Charité en Theologie morale.
num. Section théologique n° 50. Leuven- Brussel - Parijs, 1952, 342 pp.
17) Dr J. Ponsioen, S.C.J., De menselijke samenleving. Wijsgerige grondslagen. —
Sheed and Ward, Antwerpen; Brand, Bussum, 1953, 214 pp., Fr. 145.
17
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spreekt van subjectiviteit en objectiviteit, van de „psyche" of de ziel, van personaliteit en overdracht van persoonlijke tendenties. Deze empirische begrippen
blijven onsamenhangend en onopgehelderd, zolang zij niet in een coherent,
intelligibel beeld van de mens worden opgenomen. De thomistische philosophie
van de ziel blijkt nu dit laatste verklarend beeld te bezitten. Anderzijds werpen
ook de resultaten van de diepte-psychologie een nieuw licht op de rationele
psychologie: beide wetenschappen wortelen immers in dezelfde menselijke geest.
De algemene strekking van de hedendaagse thomistische literatuur, is wel het
zoeken naar de oorspronkelijke gedachte van Thomas, in de overtuiging, dat
daar een „open" thomisme kan gevonden worden, dat nog niet is verstard in een
scholastische systematiek en in zich de waardevolle elementen van de moderne
philosophie en wetenschap kan opnemen. Tot besluit verwijzen we naar een
klein boekje, waarin deze strekking expliciet en voor zichzelf aan de orde wordt
gebracht. We bedoelen de twee voordrachten, die J. Pieper heeft samengebundeld onder de titel van Philosophia negativa 2 °) . In de eerste voordracht, die de
titel aan de brochure heeft gegeven, betoogt de schrijver, dat S. Thomas dikwijls
de nadruk legt op de grenzen van het menselijk denken. De laatste grond van
de dingen, de „essentie" der realiteit blijft voor ons steeds een geheim, want
voor Thomas zijn de dingen op zichzelf schepselen, d.w.z. zij zijn door een
scheppende akt geworden wat ze zijn. Nu kan de menselijke geest die scheppende, goddelijke akt onmogelijk kennen, want die akt is God zelf. We weten
wel, dat de dingen een essentie hebben, omdat we weten, dat ze door God
geschapen zijn, maar welke deze essentie is, kunnen we maar a.h.w. benaderend
raden, door het tastend onderzoek van hun verschijningsvormen. Men kent de
boutade van Thomas over de geleerde die een mensenleven lang vruchteloos had
gezocht naar de essentie van een vlieg. Sartre heeft dus tenslotte gelijk, wanneer
hij beweert, dat, indien God niet bestaat, de natuurlijke dingen (in tegenstelling
met de door ons gefabriceerde) geen essentie bezitten, ook niet de mens ! De
existentie komt dus vóór de essentie, en de mens maakt zelf zijn essentie. Dit is
consequent atheïsme.
Dit negatief karakter van de thomistische philosophie, zo betoogt Pieper
verder in zijn tweede voordracht over de actualiteit van het thomisme, brengt
met zich mee, dat het thomisme geen gesloten systeem kan zijn van vaste leerstellingen, die „modo geometrico" deductief worden bewezen. Philosophie is
voor Thomas geen wetenschap in de moderne zin van dit woord. Het is een
nimmer beëindigde reflexie op het menselijk gegeven, dat wegens zijn creatuurlijkheid een ondoordringbare mysterieuze kern bewaart. Hierdoor komt het
thomisme wel dicht bij het moderne denken te staan. Maar wat meer is, terwijl
het neo-thomisme in de meeste van haar vormen uit het oorspronkelijke denken
van Thomas een „zuivere" philosophie als door een chemisch proces heeft
afgescheiden, wordt heel het denken van Thomas, ook waar hij gaat philosopheren (hetgeen hij ruimschoots doet) gedragen door een concrete, religieuze visie.
Het woord „existentialistisch" denken, nl. het denken van uit de concrete situatie
van de, zondige en door Christus verloste mens, dringt zich hier op. De aristotelische, evenwichtige, tijdeloze mens is niet de mens van Thomas, en het thomisme is in de grond geen aristotelisme. Deze gedachtengang sluit onmiddellijk aan
bij die van P. Hayen in de boven besproken brochure.
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ET de belegering van Dien Bien Phoe, waar de wegens zijn heldhaftigheid tot

generaal benoemde de Castries tot het aanbreken van de regenmoesson en tot
de Conferentie van Genève zich heeft staande gehouden, heeft de strijd in Indo-China
zijn acuut stadium bereikt. Aan eigen krachten overgelaten zou de rebellengeneraal
Giap, die ook in de Tonkin-delta een afleidingsmanoeuvre inzette, nooit zulk een
strategische bedreiging gevormd kunnen hebben, indien hij niet door communistisch
China gesteund was. Vandaaruit ontving hij geschut, ammunitie, duizenden vrachtauto's en een aantal technici en militaire raadgevers. Hoewel Peking door de Amerikaanse regering gewaarschuwd was, dat, indien eenheden van het Chinese communistische leger zich met de strijd in Indo-China zouden inlaten dit tot ernstige gevolgen
zou kunnen leiden, komt deze steun actieve deelname angstwekkend nabij. Zozeer dat
Dulles het nodig achtte de vrije staten te wijzen op het dreigende gevaar voor de
Philippijnen, Australië en Nieuw-Zeeland van een communistische overheersing in
Z.O.--Azië. Daarom stelde hij voor, dat zeven landen, waartoe, behalve de drie bovengenoemde, de V. Staten, Frankrijk, Engeland en Thailand behoorden, een waarschuwing tot Peking zouden richten, dat bedoelde landen, indien Peking rechtstreeks in
deze oorlog zou ingrijpen, tot vergelding zouden overgaan, waarbij het naar alle
waarschijnlijkheid onmogelijk zou zijn de vijandelijkheden tot Indo-China te beperken.
Het meerendeel der uitgenodigde regeringen vond, dat Dulles erg hard van stapel liep
en was huiverig een ultimatum te stellen, zolang de conferentie van Genève nog enige
kans tot een vergelijk openliet. De kalme Eden wist Dulles te Londen tot deze
zienswijze over te halen. Men zou eerst de conferentie afwachten. Mocht deze mislukken, dan zouden Engeland en de V. Staten een plan bestuderen tot een veiligheidsverdrag omtrent Z.O.-Azië. Het zou in de Pacific een tegenhanger kunnen worden
van wat de Nato voor de Atlantische Oceaan is. Voor Londen zat er het voordeel aan
vast, dat het zijn belangen in de Pacific, die door het Anzus-verdrag (Australië,
N. Zeeland en de V. Staten) genegeerd waren, erkend zag. De oppositieleider Attlee
kon zich met dit toekomstplan verenigen, mits de organisatie niet misbruikt zou worden voor het handhaven van „ouderwets" kolonisme (door Frankrijk) . Maar Bevan,
die al jarenlang naar de leiding in de Labour-party streeft, zag de kans schoon om
Attlee te verloochenen. Hij beweerde, dat de regering onder Amerikaanse druk
bezweken was en dat de meerderheid van het volk in Groot-Brittannië dit accoord
afkeurde. Op een daarop volgende fractievergadering van de Labour deelde Bevan
mee, dat hij ontslag nam uit de leiding. In zijn anti-Amerikanisme kan hij rekenen op
ongeveer 70 radicale, linkse Bevinianen en enkele vakbonden, wier sympathieën naar
Moskou en Peking uitgaan.
„Ten volle bevredigd" over het te Londen bereikte besprak Dulles met Bidault
hetzelfde plan. De Franse minister van buitenlandse zaken sloot zich in hoofdzaak
bij dit accoord aan en maakte bekend, dat Frankrijk op het punt stond nieuwe belangrijke verdragen aan te gaan met de geassocieerde staten van Indo-China. Hiervoor is
het Vietnamese staatshoofd, Bao Dai, reeds naar Parijs overgekomen. Het Vietnamese
leger is aanzienlijk versterkt. Maar wil men het gehele volk achter zich krijgen, dan
zal Frankrijk niet kunnen ontkomen aan de wens der V. Staten en van de inheemse
bevolking om de geassocieerde staten volledige onafhankelijkheid te schenken. Een
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andere mogelijkheid, die aanleiding werd dat Bao de ondertekening der verdragen
enkele dagen uitstelde, was dat Frankrijk in het geheim met de rebelse Vietminh zou
onderhandelen over een verdeling van het Indo-Chinese gebied in twee zones, waarvan uiteraard de trouwgebleven bevolking het slachtoffer zou worden.
Het klimaat, waarbinnen de Conferentie van Genève zich zou afspelen, leek steeds
ongunstiger te worden. De Russische manoeuvre van 1 April, bereid te zijn om deel te
nemen aan de Nato, werd prompt door Dulles afgewezen als een poging om de
veiligheid van de Nato van binnenuit te ondermijnen. Voorzichtiger drukte zich Eden
uit in het Parlement, toen hij zeide er aan te twijfelen of gemeenschappen van een
dusdanig breed opgezet en algemeen karakter, als waarvan in de Sovjet-nota sprake
is, onder de huidige omstandigheden in de plaats kunnen komen der deelgenootschappen, die vrije landen vrijwillig hebben gesloten. De Raad van de 5-jarige Nato kwam
te Parijs tot eenzelfde besluit. Dit verhinderde noch Malenkof, noch Kroetsjef voor
een vergadering van de Opperste Sovjet, onder de gebruikelijke uitvallen tegen de
westerse politiek, hun aanbod van toetreden tot de Nato te herhalen. Na de mensenroof van de Russische verzetsleider te Berlijn, Dr Troetsjnonitsj en na de vlucht van
Chochlof, een met een moordopdracht belaste Sovjet-agent, en van de Sovjetmaat in Australië, Petrof, die asyl vond bij de Australische autoriteiten en gewichtige
onthullingen over het Russisch spionnage-systeem verstrekte, maande deze vredelievendheid, niet minder dan vroeger, tot achterdocht. Malenkof heeft zijn ambassade uit
Canberra teruggeroepen en is overgegaan tot onmiddellijke zuivering van zijn geheim
spionnage-bureau de M.V.D.
Niet zozeer om deze incidenten als wel om de door Molotof tegen de afspraak van
Berlijn, gestelde eis, dat het rode China onder de „Vijf Groten" zou worden opgenomen, waarvoor Dulles in geen geval te vinden is, zag men de Conferentie van Genève
(26 April) met beduchtheid tegemoet. De eerste hindernis werd echter vlot genomen.
Het voorzitterschap zal om beurten worden waargenomen door Molotof als vertegenwoordiger der communistische mogendheden, door Eden als vertegenwoordiger van de
westerse mogendheden en door prins Wan van Thailand als vertegenwoordiger van de
kleine Aziatische staten. Aldus was de procedure-kwestie omtrent de gelijkstelling van
Rood China omzeild. Maar bij de bespreking van het eerste punt: de vrede in Korea,

was de eensgezindheid verdwenen. De Noord-Koreaan, Nam Il, ontvouwde een plan,
dat als twee druppels water geleek op wat Molotof te Berlijn over Duitsland had
voorgesteld. Hij werd gesteund door de Chinese minister van buitenlandse zaken,
Tsjoe en lai. Terugtrekking van alle vreemde troepen en vrije verkiezingen zonder
toezicht van andere mogendheden. Fel keerde zich Dulles tegen dit bedrog en stelde
voor, dat de commissie voor Korea, reeds in 1950 door de V.N. ingesteld, haar
opdracht eindelijk zou uitvoeren en de eenheid van het land zou herstellen. Tussen
deze twee uiterste zienswijzen zal het niet makkelijk zijn overeenstemming te bereiken.
Nu West-Duitsland, Nederland, België en Luxemburg de E.D.G. geratificeerd
hebben ontbreken nog de ondertekeningen van Frankrijk en Italië. In Frankrijk heeft
het verzet tegen dit verdrag een leider gekregen in maarschalk Juin. Hoewel deze
aan de opstelling van dit verdrag niet vreemd was, is hij later tot inzicht gekomen, dat
de E.D.G. de vrijheid van beweging, vooral in militair opzicht, te zeer beknotte.
Hierbij werd hij gesteund door de Gaulle, van mening, dat goedkeuring het land zou
beroven van zijn leger, het zou afsnijden van zijn overzeese gebieden en aan Amerika
de beslissing zou overlaten op welke manier Frankrijk diende verdedigd te worden.
Maarschalk Juin werd door de regering van al zijn militaire functies ontheven. Niet
om zijn afwijkende meningen, maar omdat hij, volgens een order van 1939, een poli-
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NEDERLAND
De verkiezingen voor de Provinciale Staten waren een graadmeter wie van de twee,
de K.V.P. of de P.v.d.A. de grootste was. Bij de Tweede Kamerverkiezing van 1952
had de doorbraakpartij een voorsprong van 0,3% behaald. Bij deze verkiezingen bleef
de P.v.d.A. met ruim 100.000 stemmen, ruim 2%, achter. Het herstel van de K.V.F.
is te danken aan de terugkeer van vele K.N.P.-stemmers en van katholieke stemmers
op de P.v.d.A. De doorbrakers zagen hun linkervleugel versterkt door de overgang
van communisten, wier partij, gelukkig voor het land, steeds meer afbrokkelt. Tevens
liepen een aantal kiezers der A.R. en van de C.H.U. naar deze partij over, zodat de
P.v.d.A., vergeleken met 1952, toch nog een winst behaalde van 0,4%. Het valt niet
te ontkennen, dat zij in progressie is, terwijl de K.V.P., vergeleken met de uitslag der
verkiezing voor de Prov. Staten in 1950, 0,1% achterstand heeft. Uit deze uitslag
blijkt, dat er nog vele katholieken zijn, bij wie de beginselen achterstaan bij materiële
belangen, die hen door de tegenpartij worden voorgespiegeld of waarin zij, naar hur
mening, door de sociale wetgeving tekort zijn gedaan. Voorlopig tevreden en niet
voldaan zal de K.V.P., onder de krachtige leiding van Mr van Doorn, er naar
streven om in 1956 de volledige verovering van de eerste politieke positie in ons land
te verkrijgen.
Als regeren vooruitzien is heeft zowel de vertegenwoordiging als de regering bij het
redigeren van de Zondagswet lelijk gefaald. In Limburg beginnen, volgens oud
gebruik, kerkelijke hoogtijdagen met muziek en geruis, dat verder dan op 200 m
afstand te horen is. Er was geen enkele reden om in die katholieke gemeenten dit
gebruik aan te tasten en de Limburgers lieten zich aan deze wet niets gelegen liggen.
De gevolgen waren proces-verbaal en veroordelingen. In den Haag gingen de ogen
open. De regering is voornemens een wetsontwerp in te dienen, waarbij processies
met muzikale begeleiding en optochten met muziek, gaande van en naar de kerk,
voorzover deze berusten op sinds jaar en dag bestaande en diep in het volksleven
gewortelde tradities en gebruiken, buiten de werkingssfeer van deze wet te stellen.
De heer Burger, leider van de P.v.d.A.-fractie, die wegens de voor de K.V.P. gunstige
verkiezingsuitslag, te Weert een kerkelijk „IJzeren Gordijn" meende bespeurd te
hebben, was bevreesd, dat deze voorgestelde wijziging in feite tweeërlei rechtsbedeling
in Nederland ten gevolge zou hebben en verzocht de regering na te gaan of ook niet
elders dan in Limburg godsdienstige en/of folkloristische bezwaren tegen de Zondagswet bestonden.
Op het Russische protest tegen het aanleggen van door de Amerikanen te gebruiken
vliegvelden heeft minister Luns geantwoord, dat er geen basis aan de Amerikaanse
luchtvaart is afgestaan. Dat vreemde troepen gelegerd worden is, volgens het Atlantisch Pact, dat collectieve veiligheid beoogt, een normale gang van zaken, en kan,
wegens zijn defensief karakter, onmogelijk de vredelievende betrekkingen tussen de
landen in gevaar brengen.
De Indonesische nota van 22 Maart om besprekingen te beginnen over het Uniestatuut en over de status van N.-Guinea werd beantwoord met het voorstel in de
tweede helft van Juni delegaties van beide partijen op een nader aan te wijzen plaats
te laten bijeenkomen, onder voorbehoud dat N.-Guinea niet in de besprekingen zal
worden betrokken. Intussen volhardde Djakarta in zijn anti-Nederlandse politiek. Het
proces der Nederlandse „samenzweerders" sleept zich langzaam voort. Wel hebben
de gevangenen consulaire bijstand gekregen. Twee hunner zijn uitgewezen en het
vonnis over de volgenden moet afgewacht worden. De Nederlandse uitzendingen zijn
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voor het binnenland stopgezet en die voos het buitenland aanzienlijk verminderd,
hetgeen . voor de Nederlanders in Indonesië een verlies is van een belangrijk voorlichtingsmiddel. Zoals India de activiteit van katholieke missionarissen tot uitsluitend
sociale hulp wil beperken, heeft de Indonesische regering aan de binnenkomst van
circa 150 Nederlandse missionarissen, door het weigeren van passen, belemmeringen in
de weg gelegd. De grondwet geeft „godsdienstvrijheid", doch het is wel duidelijk, dat
deze bepaling aldus in het gedrang komt. Want de' inheemse clerus is niet talrijk
genoeg om in de geestelijke behoeften te voorzien. En dan zwijgen we nog over de
christenvervolging in Z. Celebes, waartegen het bestuursapparaat machteloos staat.
1-5-54

K. J. D.
BELGIË

De verkiezingen die op 11 April plaatsgrepen hebben een volledige ommekeer in de
Belgische politieke constellatie tot gevolg. De C.V.P. blijft weliswaar nog de sterkste
partij, maar ze wordt thans van dichtbij gevolgd door de Socialisten. De partij die de
vorige legislatuur de homogene regering vormde, ziet zich nu naar de oppositie verwezen. En zelfs het voorzitterschap van Kamer en Senaat is ditmaal naar vertegenwoordigers van andere kleuren gegaan. De politiek vare het land zal de komende
maanden, misschien zelfs jaren, door de liberaal-socialistische coalitie bepaald worden.
Het kiezerscorps heeft het bewind van de C.V.P. afgekeurd. Dit is gebeurd op een
veel meer uitgesproken wijze, dan zelfs haar tegenstanders gedacht hadden. Verschillende elementen hebben hier samengewerkt, waaronder het gebrek aan een eigen pers,
de dubbelzinnigheid van meer dan één katholiek blad, de superieure propaganda en de
volkse beloften van de oppositie een belangrijke plaats innemen. Wanneer de val
echter diep lijkt, is het ook omdat hij van hoog komt. De Koningskwestie als inzet van
de verkiezingen van 1950 had de normale verhoudingen dooreen geworpen. Dat ze in
de grond zijn blijven bestaan, wordt door de huidige uitslag bewezen. De C.V.P. heeft
zeker een achteruitgang gekend, te wijten aan de actie der scheurlijsten en aan het feit
dat de ontevredenen r in België altijd talrijk — zich meestal tegen de regeringspartij
uitspreken. Vergeleken met 1949 echter is haar positie in grote lijnen gelijk gebleven.
De Liberalen blijven practisch op hetzelfde peil als in 1950. De communisten zijn,
voor zover dat nog mogelijk was, nog verder afgeknaagd door de socialisten. Deze
zijn de grote overwinnaars van de verkiezingen. Alle elementen in rekening gebracht,
kennen zij toch een reële vooruitgang, die aan de doorbraak van de P.v.d.A. in Nederland herinnert. Tal van christenen, zowel arbeiders als kleine middenstanders
hebben het confessionele standpunt verlaten om op socialisten te gaan stemmen. Dit
is vooral in het Antwerpse en het Brusselse duidelijk geworden.
De regering van Houtte bood haar ontslag aan de Koning aan op 12 April en aldus
begon een regeringscrisis waarvan de oplossing tien dagen zou vergen. Sommigen, de
nakende grondwetsherziening indachtig, wensten een tripartite. Deze formule vond
echter weinig of geen aanhang. Ook de coalitie C.V.P.-Liberalen was politiek niet
doorvoerbaar, daar ze geen rekening zou gehouden hebben met de fundamentele
tendenz naar links van de verkiezingen. De coalitie C.V.P.--B.S.P. was op zichzelf
zeer wel mogelijk, en genoot in socialistische kringen wellicht de voorkeur. Maar de
C.V.P., grote geslagene, liep het risico, in zulk een regering én de zwakke én de
onpopulaire partner te zijn. Daarom moest zij bepaalde, strenge eisen inzake programma en portefeuille-verdeling stellen, die voor de socialisten onaanvaardbaar waren.
Trouwens, hoewel de C.V.P. noch regeringsdeelname noch oppositie a priori afwees,
leek een oppositiekuur haar toch heel wat voordelen te bezorgen, o.m. de mogelijkheid
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tot een reorganisatie en tot hernieuwing van haar eenheid die gehavend in de slag
gegaan en uit de slag gekomen was. Wanneer men dan nog C.V.P.-provincieraads-leden in Limburg voor een socialistisch candidaat ziet stemmen en hun partij twee
senaatszetels doen verliezen, wanneer men de senaatsgroep de uitstekende candidatuur
van oud-minister Janssen ziet verwerpen ten voordele van de onmogelijke candidatuur

van oud-Eerste minister Pholien, dan is de noodzaak van een besliste, ingrijpende
reactie duidelijk.
De coalitie Socialisten-Liberalen, de enige trouwens die werkelijk aan de wil van
het kiezerskorps beantwoordt, drong zich aldus op. Zij is voor geen van beide partners zonder risico en daarom kwam zij niet sneller tot stand. De Liberalen vrezen
terecht de financiële lichtzinnigheid en het dynamisme van de B.S.P. De Socialisten
vrezen terecht in hun sociale politiek door de Liberalen geremd te worden, zoals op
hun congres duidelijk bleek. Maar er was geen andere mogelijkheid meer open. Na
het negatieve antwoord van de socialistische voorzitter, Max Buset, kon op 20 April
de formatie-opdracht aan dhr Van Acker verstrekt worden. Na twee dagen palabers
met veeleisende en door persoonskwesties heen en weer getrokken Liberalen, kon hij
het eerste coalitiekabinet sinds vier jaar aan de Koning voorstellen. Kenmerkende
trekken van deze regering zijn, dat de Liberalen 7 portefeuilles bekomen en de Socialisten slechts 9, ofschoon ze driemaal zo sterk zijn als hun partners; dat de meeste
economische departementen in liberale handen liggen, terwijl de sociale ministeries bij
socialisten berusten; dat het door de C.V.P. jammerlijk verzuimde ministerie voor
Middenstand er gekomen is, onder leiding van een liberaal industrieel; dat Landsverdediging onder het beheer van een burger komt die wellicht hervormingsplannen voor
het leger in zijn mars heeft; dat de minister van Openbaar Onderwijs de veroordeelde
en afgezette secretaris-generaal Kuypers als kabinetschef genomen heeft; dit, alsook
de figuren van minister en kabinetschef voor Koloniën, wijst op het anti-clericaal
cement in de voegen van de heterogene regering, ja op een revanche-geest. Deze
geest wordt zo scherp aangevoeld, dat de Kardinaal zich uitdrukkelijk tot de nieuwe
regering richtte met de bezwering, de vroegere schoolpolitiek niet omver te werpen,
en dat vakbondvoorzitter Cool waarschuwde, dat de christenen niet zonder verzet een
revanche-politiek zouden dulden.
Welke zal echter de politiek van de linkse regering zijn? Het verslag van Spaak op
het socialistisch congres van 22 April geeft er wellicht enige essentiële trekken van
weer: onmiddellijke invoering van de 18 maanden, bevordering en linkse monopolisering van het officieel onderwijs, scherpe controle op het gesubsidieerd vrij onderwijs,
vernieuwd vertrouwen in het verzet en betrekken ervan bij de liquidatie van repressie

en epuratie, sociale consolidatie, strijd tegen de werkloosheid, economische expansiepolitiek, gezondmaking van de sociale veiligheid, werkliedenpensioen op 28.000 Fr.,
fiscale vereenvoudiging, publicatie van de uitslag der talentelling van 1947, hervorming van de wet Vermeylen, geen „concordaat". Veel vaags laat nog geen stellingname toe. Maar op veel belangrijke punten blijken de grote lijnen van de vroegere
politiek gehandhaafd te zullen blijven. De linksen zullen wellicht met veel behendigheid tewerk gaan: de grondwet dient nog gewijzigd en daartoe is een 2/3 meerderheid
nodig. Problemen als dat van de defensie, en de financiering van sociale beloften
worden ook door de nieuwe oppositie met veel spanning gevolgd. Hoogstwaarschijnlijk
echter zal het land eerst enkele maanden gematigde regering, en positieve oppositie
kennen als de regering erin slaagt haar beloften na te komen.
L. Deraedt

Forum
Wiskunde in wijsgerige belichting 1 )
Er zijn boeken, waarvan de titel meer
belooft dan de inhoud geeft; er zijn er
ook, waarbij het omgekeerde het geval is.
Bij de Amsterdamse dissertatie van Pater
Berghuys is, dunkt me, het laatste het geval. In feite beperkt de schrijver zich
immers niet tot een bespreking van de
grondslagen van de aanschouwelijke meetkunde, zijn betoog heeft voor een groot
deel betrekking op de wiskunde als zodanig. Zo is dit boek een wijsgerige studie
over de wiskunde geworden, waarbij het
zwaartepunt overigens op de meetkunde
valt.
Als uitgangsprobleem voor het wijsgerig nadenken over de wiskunde dient voor
de schrijver de bekende tegenstelling tus
sen de wetenschappelijke en de vulgaire
opvatting over de betekenis van meetkundige figuren. Behoren deze figuren tot het
eigen object der meetkunde of niet? De
niet-wiskundige zal, afgaande op wat hij
aan meetkunde-onderricht genoot, geneigd
zijn de vraag bevestigend te beantwoorden, de wiskundige echter ontkennend;
doch en hier rijst het probleem de
natuurlijke opvatting van de wiskundige
in de actuele beoefening van de wiskunde
schijnt zich van deze ontkenning niet veel
aan te trekken. Gezien dit uitgangsprobleem wordt ook de titel van het boek
begrijpelijk: Grondslagen van de Aanschouwelijke Meetkunde. Het gaat om de
bepaling van de functie van het aanschouwelijke in de wiskunde en in de
meetkunde in het bijzonder.
De gang van het onderzoek is daarmee
uitgestippeld. In een eerste deel schetst
de schrijver de historische ontwikkeling
der wiskunde, daarbij telkens in het bijzonder de functie, die de aanschouwelijkheid in de elkaar opvolgende perioden
toegedacht werd, in het oog vattend. Uit
de historische ontwikkeling wordt de stelling, die de betekenis der aanschouwelijkheid tot een minimum reduceert, begrijpelijk gemaakt.

In een tweede deel wordt de aanschouwelijkheid der wiskunde thematisch onderzocht, zowel voor de reken- als de
meetkunde. De conclusie uit dit deel luidt,
dat empirie en pure mathesis de polen zijn
waartussen het wiskundig denken zich
altijd beweegt. Zij worden dus teruggevonden zowel in de rekenkunde als in de
meetkunde, die de schrijver beiden ziet
als idealisaties, die een tegenovergestelde
richting hebben ingeslagen. De empirische
werkelijkheid is continu én discontinu, de
idealiserende meetkundige of rekenkundige beschouwing verabsoluteert een dier
aspecten, zonder echter de andere geheel
te kunnen wegdrukken. In de rekenkunde
blijven dus altijd meetkundige elementen,
in de meetkunde rekenkundige. Het nooit
volkomen zijn van de idealisatie hangt
samen met het nooit volledig zijn van de
loslating van het empirische.
In het derde deel worden dan meer in
het bijzonder de grondslagen van de
meetkunde onderzocht. Uitvoerige aandacht besteedt de schrijver daarbij o.a.
aan de bekende opvattingen van Noenen 2 ) , waarin hij veel kan waarderen
zonder ze echter geheel tot de zijne te
willen maken.
Vervolgens worden de verschillende
axioma's der meetkunde besproken, waarbij merkwaardigerwijze het axioma der
evenwijdige lijnen, uitgangspunt voor de
niet-Euclidische meetkundes pas vrij laat
ter sprake komt, welk feit door de schrijver overigens verantwoord wordt.
Uit het voorafgaande overzicht blijkt
voldoende hoe belangrijk de stof is, die
de schrijver in zijn studie bestrijkt. De behandeling is in het algemeen van die aard,
dat niet-wiskundig geschoolden het betoog althans in hoofdlijnen gemakkelijk
zullen kunnen volgen en wij hopen van
harte dat vele van hen het zullen bestuderen. Met name wijsgeren worde het
bijzonder ter bestudering aanbevolen.
Ik acht het een beslist voordeel, dat de

1) Dr J. J. W. Berghuys, S.J., Grondslagen van de Aanschouwelijke Meetkunde. --- P. Noordhoff, Groningen - Djakarta, 1952, 231 pp., f 9.50 en f 11.
2) Thans ook in boekvorm verschenen onder de titel: De Noetica Geometriae origine Theoriae
Cognitionis, Rome, 1954.
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schrijver de wijsgerige probleemstelling
vanzelf te voorschijn laat komen uit het
nadenken over de wiskunde in zijn vele
vormen. Een directe confrontatie tussen
het scholastieke denken en de feitelijke wijze waarop de wiskunde beoefend en daarover gefilosofeerd wordt, zal men niet
vinden, al is die confrontatie op de achtergrond natuurlijk wel aanwezig. Uiteraard heeft deze methode ook zijn bezwaren. Zo mist men op het einde toch wel
een doordenken van de Aristotelische abstractie-leer in het licht van de wiskundige
begripsvorming en de daarbij optredende
binding aan het empirische, juist omdat
deze abstractie-leer in genuanceerde vorm
schrijvers denken sterk blijkt te beheersen.
Ik zou dit bezwaar niet naar voren gebracht hebben, wanneer de schrijver zelf
niet vele malen bepaalde gedachten van
neo-scholastieke auteurs aanhaalt, waarbij
men zich wel eens afvraagt of zulks terecht geschiedt. Op blz. 83 e.v. gebruikt
de schrijver b.v. de term „impliciete intuïtie" om aan te geven „dat de wiskundige entiteiten niet zonder meer uitdrukkelijk object van ons kenvermogen zijn,
maar slechts begrepen kunnen worden
doordat wij zien naar empirische objecten,
die zelf de wiskundige eigenschappen niet
bezitten". Het gebruik van de term „impliciete intuïtie" wordt dan in uitdrukkelijk verband gebracht met het gebruik van
deze zelfde term ten aanzien van de zijnsintuïtie. Het grote verschil tussen beide
„impliciete intuïties" lijkt me echter, dat
de mens wel „het vermogen heeft om de
aanvankelijk impliciet gekende mathematische entiteit te expliciteren en tot uitdrukkelijk object van zijn kennis te maken" zoals de schrijver terecht opmerkt
(blz. 108) , terwijl het in het geval van
een zijnsintuïtie altijd gaat om iets dat
principieel impliciet blijft, ook in een expliciete metaphysica. Het trekken van een
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parallel is hier dus niet zonder nadere
bezinning geoorloofd. Weliswaar blijft er
ook bij het wiskundige altijd iets impliciet,
,,iedere ontvouwing uit de empirie is tegelijk een nieuwe inwikkeling in de empirie"
(blz. 109) d.w.z. ieder wiskundig tekensysteem heeft weliswaar de bedoeling het
zuiver wiskundige expliciet naar voren te
halen, maar aangezien een teken altijd
empirisch is, blijft er toch ook altijd weer
iets impliciets. Het is alles waar, dunkt
me, maar het essentieel verschil blijft bestaan dat het wiskundige teken toch iets
adequaats kan hebben, dat het metaphysische woord nooit heeft.
Doch we mogen dit bezwaar niet te
zwaar laten tellen. Het zij hier dan ook
meer vermeld als stimulans voor de wijsgerig geschoolde lezer om de stellingen
van de schrijver in deze richting door te
denken. Hij zal aanknopingspunten genoeg vinden en zijn visie op de Aristotelische abstractie-leer zal aan diepte en
relief winnen. Immers deze abstractieleer
is in zijn Platoonse en Aristotelische oorsprong niet te begrijpen zonder de kijk,
die beide denkers op de wiskunde van
hun dagen hadden. Met de verdieping
van onze visie op de wiskunde, moet dus
ook een verdieping van de abstractie-leer
gepaard gaan. Dat behoeft niet noodzakelijk verandering ten gevolge te hebben,
maar toch wel een uitzuivering van veel
bijkomstigs. Philosophia perennis en philosophie ouverte sluiten elkaar geenszins
uit. Moge Dr Berghuys nog eens tijd en
gelegenheid vinden de confrontatie van
het moderne wiskundig denken met de
Aristotelische abstractieleer in den brede
uit te werken. Ik ben er van overtuigd
dat een dergelijke confrontatie én de wijsbegeerte én het wiskundig grondslagenonderzoek dient.

A. G. M. v. Melsen

Het Voorspel van Duinkerken
Onlangs verscheen, onder de titel
Triump and Tragedy, het zesde en laatste

bo ekdeel dat Sir Winston Churchill aan
de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog wijdde. Het Churchilliaanse epos,
waarvan we de waarde geenszins willen
ontkennen, kan het echter niet halen, wat

objectiviteit en accuratesse betreft, bij de
weldoordachte studie die Majoor L. F.
Ellis uit honderdtallen documenten en
oorkonden heeft verwerkt tot een uiterst
lezenswaardig geheel 1 ) . Ellis' pas verschenen boek van 425 grote bladzijden,
met 38 kaarten, is de officiële Britse ge-
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schiedenis van de oorlog 1939-1940 in
Frankrijk en in Vlaanderen. Ook voor de
Belgische lezer brengt dit onbevooroordeelde werk belangwekkende bijzonderheden.
Vooreerst ontzenuwt de auteur ten
volle de legende van de overgave „en
rase campagne". Zowel de Fransen als de
Britten wisten dagen te voren dat de capitulatie onvermijdelijk was.
Verder toont hij aan hoe het „mirakel
van Duinkerken" te danken is aan de
halsstarrigheid en de methodische planning van Lord Gort, de Britse Opperbevelhebber, en aan de taaie strijdvaardigheid van de Britse soldaat. Ze werden
bijgestaan door enkele duizenden even
verbeten Fransen. Dat de Duitse tankformaties enkele dagen voor de inscheping niet verder oprukten, was niet ten
gevolge van een bevel der legerleiding of
van Hitler zelf „om de Britten te laten
ontkomen": het oponthoud werd de Duitsers opgedrongen eerst door een dreigend
tegenoffensief en later, toen dit tegenoffensief uitbleef, door de Duitse militaire
voorschriften die de inzet van grote tankformaties in dicht bewoonde streken en
meer nog in steden ten stelligste ontraadden.
Tenslotte wordt een helder licht geworpen op de inzet van de Britse strijdkrachten op het vasteland. Onder de vorm van
„uitwisseling van informaties" r werkelijke stafbesprekingen werden vermeden,
daar deze op een formele militaire alliantie zouden wijzen! was Frankrijk, reeds
in 1938, ervan op de hoogte gebracht dat
het Britse expeditie-leger slechts uit twee
landdivisies zou bestaan, daar GrootBrittannië zich op vloot- en luchtmacht
wilde toeleggen. In Maart 1939 kregen de
Fransen wel de verzekering dat nog twee
andere divisies zouden worden gestuurd
maar dat deze operatie pas na elf
maanden kon plaats hebben. Twee gepantserde divisies, tenslotte zouden in
Frankrijk aankomen in September 1940!
Wie deze gegevens onder ogen krijgt,
begrijpt zonder moeite dat Majoor Ellis
....

over de Belgische neutraliteit het volgende kan getuigen: „Deze politiek was uiteindelijk in ons voordeel: ofschoon het
gebrek aan gemeenschappelijk overleg de
doeltreffendheid verminderde, toch kregen
wij (de Britten) de tijd om onze eigen
legerkrachten uit te breiden en onze plannen uit te werken, zolang Hitler de Belgische neutraliteit eerbiedigde".
Bijna gelijktijdig met het werk van Majoor Ellis, kwam een boek van MajoorGeneraal Sir Edward Spears van de
pers 2 ). Sir Edward Spears was Lagerhuislid en later persoonlijk afgevaardigde
van Sir Winston Churchill bij Paul Reynaud. In deze dubbele hoedanigheid neemt
hij ons mee achter de schermen van het
Europees toneel tijdens een periode die
loopt van 1 Augustus 1939 tot en met 31
Mei 1940. Zijn Prelude to Dunkirk is een
„chronique scandaleuse" van de toenmalige politieke wereld. De Belgen en vooral
Z. M. Koning Leopold moeten het ontgelden. Wat de auteur echter zegt over
de regering Chamberlain en over de toestand in Frankrijk is nog ontstellender.
Paul Reynaud is nagenoeg de enige
Fransman die genade vindt in zijn ogen.
En zelfs over deze staatsman merkt hij op
dat hij pas op 12 Maart 1940 Eerste Minister werd omdat Madame de Portes
„gewed had op Paul Reynaud in de hoop
dat hij Daladier zou verdringen, om aldus
de Marquise de Crussel, die Daladier
steunde, te vernederen". Zo was het, altijd volgens Spears, eveneens Madame de
Portes, die Leger, de Secretaris Generaal
van de Quai d'Orsay, door Charles-Roux
deed vervangen, die Paul Baudouin in de
regering bracht en die Gaston Palewski,
sinds jaren vertrouwensman van Paul
Reynaud, deed ontslaan. Al die invloed
en die moeite werd aangew _.nd om tot een
regering te komen „waarvan de onbekwaamheid, op enkele persoonlijkheden
na, ongeëvenaard was".
Het hemelsbrede verschil tussen deze
twee recente Engelse werken springt in
het oog. Het eerste is ernstig doch niet
pedant; het tweede een tikkeltje pedant

1) Major L. F. Ellis, The War in France and Flanders 1939-1940, in History of the second
World War — United Kingdom Military Series. —
London, H.M.S.O., 1954, 425 pp.
2) Major-General Sir Edward Spears, Assignment to Catastrophe — Vol I. Prelude to Dunkirk.
— London, Heinemann, 1954, 319 pp.
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doch eigenlijk niet ernstig. In feite behandelen ze twee aspecten van eenzelfde
tijdsgebeuren. Wie het tweede aandachtig
bestudeert, begrijpt beter het eerste. Meteen realiseert men zich waarom zovelen
de eigen vergissingen, zwakheden en tekortkomingen trachten te bedelven onder
een stortvloed van onwaarheden en
scheldwoorden aan het adres van anderen.
Tot slot zijn drie gegevens uit het bo ek
van Majoor-Generaal Spears onze volle
aandacht waard. In Februari 1940 bleek
duidelijk hoe alle Franse politici — wellicht onbewust --- voorstanders waren
van militaire operaties buiten en zo mo-
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gelijk zelfs verre van het Franse grondgebied: ,,deze reden heeft de Franse generale staf ertoe bewogen plannen te ontwerpen om de oorlog op Belgisch grondgebied te doen uitvechten". Reeds op 23
Mei dacht Weygand aan overgave en
sprak hij er over. En reeds op 27 Mei, te
19,30 u., wisten Reynaud, Pétain, Weygand e.a. te Parijs, dat Z. M. Koning
Leopold een gevolmachtigde naar het
Duitse hoofdkwartier had gezonden. Verschillende dagen tevoren was reeds in Parijs de ineenstorting van de Belgische
weerstand voorzien.
Hugo A. J. Van de Perre

Over St. Paul us' jeugdjaren
Van hoeveel belang het is, een nauwkeurige vertaling te leveren van de bijbeltekst, en hoe het stipte verstaan daarvan
de eerste grondslag vormt voor exegese,
valt weer eens bijzonder in de aandacht
door een heel recent geschrift.
Voor iedereen is het duidelijk geworden, dat in de laatste kwarteeuw de Apostel Paulus een heel aparte belangstelling
geniet. Die hij ontegenzeglijk ook verdient, zelfs als simpele persoonlijkheid.
Want zou er wel één schrijver zijn aan te
wijzen, wiens temperament en karakter zo
uit zijn geschriften blijkt, wiens persoonlijkheid zo open ligt, als dit het geval is
met St. Paulus? Wie zijn brieven enigszins dicht nadert, kan er niet aan ontkomen, door deze figuur te worden geboeid.
Het zou daarom niet te verwonderen
zijn, dat men onderzoekingen had ingesteld naar het rijpende leven van de jongeling Paulus en naar de omgeving en de
school, die hem hebben gevormd. Toch
heeft men dat zo goed als niet gedaan.
Het stond vast, dat hij geboren was te
Tarsus in Cilicië. En van deze stad was
bekend, dat zij in die dagen een cultuurcentrum was in Klein Azië. De Griekse
wijsbegeerte en de Griekse philologie werden daar ijverig beoefend, en de schrandere bevolking moedigde deze aan door
haar belangstelling.
Als Paulus daar zijn jeugd had doorgebracht en er zijn eerste jongelingsjaren
geleefd, dan lag het enigszins voor de
hand, dat hij het Grieks heeft leren hanteren gelijk hij het hanteert en zich in de

Griekse cultuur heeft ingeleefd, zoals hij
dat blijkbaar gedaan heeft.
Bij de boeken over Paulus wordt algemeen zijn jeugdleven te Tarsus verondersteld. En schrijvers over Paulus leveren
dan daarbij een fleurige beschrijving van
de Hellenistische cultuur. Op aantrekkelijke romantische wijze heeft dat indertijd
Dr Th. van Tichelen gedaan.
Maar .... de verklaring van Paulus'
Hellenistische vorming mag op die wijze
ook al weinig moeilijkheden opleveren,
men heeft voor het aannemen van Paulus'
opvoeding te Tarsus geen enkel positief
gegeven, eer het tegendeel.
Ongeveer het enige wat Paulus over
zijn leven vóór zijn Christenen-vervolging loslaat, is te vinden in Handel. 22, 3.
Als Paulus te Jerusalem tegen de Joden
door Lysias in „Schutzhaft" wordt genomen, vraagt hij om tot de opgewonden
menigte het woord te mogen richten. Het
wordt hem toegestaan. En Paulus, zoals
hij daar door de menigte toegetakeld staat,
begint in het Aramees aldus, volgens het
Grieks van de Handelingen: „Ik ben een
Jood, geboren te Tarsus in Cilicië, doch
grootgebracht hier in deze stad (deze
laatste woorden waarschijnlijk begeleid
door een deiktisch handgebaar) ---, aan
de voeten van Gamaliël opgeleid tot een
strenge opvatting van de voorvaderlijke
Wet".
In genen dele kan daaruit gelezen worden, dat Paulus zijn opvoeding heeft genoten te Tarsus. Desniettemin wordt dit
laatste als iets onwrikbaar vaststaands
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Boekbespreking
GODSDIENST
Dom A. BEEKMAN, O.S.B., De Liturgie tenen aan haar Stichter en door Hem aan
van Gods Kerk, I Fundamentele Li- de eeuwige Vader aanbiedt".
J. van Mulken
turgie. --- S. Deutekom, Heiloo, 1953,
210 pp., geb. f 8.90, ing. f 7.90.
G 3. Waar moet het heen? G 3. 7e jaarg.
Dit boek is een neerslag van de lessen,
nr 3/4, Maart-April 1954. Over de
die Schr. meer dan 25 jaren lang gaf over
Biecht.
de definitie der liturgie, de liturgie als
cultus, de liturgische taal en zang, het liWij wezen reeds op dit uitstekend geturgisch gewaad, het kerkgebouw, het alredigeerde orgaan van de „Goede Geest
taar en het liturgisch vaatwerk, liturgie Gemeenschap", de Katholieke Actie-groep
en symbolisme, liturgie en kunst.
in het Nederlandse leger. Het losse numDe gloeiende liefde van de monnik mer „Waar moet het heen?'' is een brovoor het opus Dei geeft iets warms aan chure voor wie onder dienst gaat, welke
het boek en maakt zelfs sommige schoolse
zeer aanspreekt. Dat doet ook het numpagina's goed leesbaar. Zij verklaart ech- mer over de Biecht", dat opgebouwd is
ter tevens de breedsprakigheid die geen
op de diepe gedachte van het persoonlijk
enkel „responsum" onvermeld durft te tegenover God staan in geweten, zonde
laten en zich onophoudelijk verliest in en bekering. De wijze waarop in dit tijdonnodige digressies (over Romeinse Con- schrift de massificatie van de militaire
gregaties e.d.) , enkel om der volledigheids omgeving en evenzeer de massificerende
wille. De lezer vindt hier dan ook veel
invloed van alleen maar klakkeloos overwat hem machtig zal interesseren, maar
genomen zgn. „katholieke opvattingen"
ook enige bladzijden die zonder nadeel
wordt vervangen door een persoonlijk
voor het geheel ongeschreven hadden mo- christelijke liefde verdient onze waardegen blijven.
ring. Te bestellen: „Sonnehaert", WouHet is trouwens niet duidelijk, voor denbergse weg 21, Zeist.
welk publiek dit „Leerboek der Liturgie"
P. Schoonenberg
het meest geschikt zal zijn. Voor leken
lijken ons schoolse indelingen over de Theodore MAYNARD, The Catholic
tructus missae over de vier causae en de
Way. --- Staples, London, 1954, 291
zes intentiones vrij onvruchtbaar, al worpp., 15 s.
den veel scholastieke begrippen prettig
Het uitgangspunt van dit boek is de zo
en gemoedelijk uiteengezet aan de hand
vaak door andersdenkenden niet begrepen
van de Summa.
Als seminarieleerboek heeft het even- wijze van doen van de katholieken. De
bespreking van alle mogelijke aspecten
eens voor- en nadelen: het geeft leerzame
van katholiek leven, van sacramenten tot
en praktische beschouwingen over inventaris en architectuur, terwijl het menige medailles, van vis eten op Vrijdag tot de
preek, gaat steeds uit van de foutieve
ceremoniële bijkomstigheid uitvoerig maar
interpretatie die men hiervan zo vaak
interessant weet te behandelen. Maar
voor priesters en seminaristen blijft het bij Protestanten tegen komt. Met veel
allerbelangrijkste hoofdstuk, „de liturgie sympathie tegenover deze niet-katholieken
als cultus '' , dogmatisch te onbevredigend worden dan verschillende zaken rechtgezet. Ofschoon het boek veel apologetisch
om het hier te durven aanbevelen.
materiaal bevat, kan het tengevolge van
Indien het hoofdstuk over „de definitie
der liturgie" niet wijsbegeerte of kerkelijk zijn opzet toch nauwelijks een apologie
recht, maar Christus' eredienst aan de genoemd worden. Evenmin heeft men
Vader tot uitgangspunt genomen had, zou
hier te doen met een theologisch tractaat.
het aan warmte en diepte gewonnen heb- Het is een boek van een leek hier in
de dubbele zin van niet-priester en nietben en tevens harmonischer hebben ingeleid tot de mooie definitie van Mediator vakman — voor de niet-katholiek. Veel
Dei: „de liturgie vormt de openbare ere- diepte mogen we dan ook niet verwachdienst, welke onze Verlosser, het Hoofd ten, en hier en daar moeten we zelfs een
der Kerk, aan Zijn hemelse Vader bezekere oppervlakkigheid, een enkele keer
wijst, en welke de gemeenschap der Chris- ook een onnauwkeurigheid constateren.
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Het boek is onderhoudend geschreven, is
niet geheel vrij van sentimentaliteit en
zal, naar wij menen, mogelijk beter tot
zijn recht komen indien men het plaatst
tegen de achtergrond van Amerikaanse
toestanden en Amerikaanse mentaliteit.
W. Peters

De voorhof des Heren. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1954, 704 pp.,
f 7.50 tot f 18.50.
De verschijning van het Groot Gebedenboek is voor de Katholieken in Nederland een feit van verreikende betekenis geweest. Evenwel, in zijn omvang en
structuur veronderstelde het bij de gebruiker een zekere mate van ontwikkeling
en enige vertrouwdheid met de stof. Al
spoedig gingen er stemmen op om in een
eenvoudiger vorm de rijkdom van het
Groot Gebedenboek voor een grotere
kring toegankelijk te maken. Zo is de
Voorhof des Heren ontstaan. Het boek is
tot minder dan de helft van de omvang
van 't Groot Gebedenboek teruggebracht
en heeft voor zeer velen aan bruikbaarheid gewonnen. Het beantwoordt in alle
opzichten aan de hoogste eisen welke men
stellen kan en zal door zijn kwaliteiten
een plaats verwerven als het volksgebedenboek bij uitstek.
M. Smit
Van harte aanbevolen.

Maria FASSBINDER, De heilige Clara
van Assisië. Uit het Duits door P. H.
van Egmont. St Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1953, 301 pp., geïll.,
Fr. 90.
De schrijfster heeft het leven van de H.
Clara uit de bronnen bestudeerd. Nochtans geeft zij geen „wetenschappelijke"
biografie. Terecht gaat zij uit van de stelling: „Vaak doet ons de legende, juist
door de beschrijving van ogenschijnlijke

bijkomstigheden, het diepste van een Heilige aanvoelen" (p. 11-12).
Om in de gunstige stemming te komen
geeft de auteur als inleiding een poëtische
beschrijving van het bekoorlijke Assisi.
Dan verhaalt zij, steunend deels op onwraakbaar vaststaande feiten, deels op de
realiteit die achter de legende ligt, het
aantrekkelijke leven van Santa Chiara,
„het plantje van St Franciscus". Het Aanhangsel brengt een vertaling van de bewaarde brieven van de H. Clara en van
de oorspronkelijke regel die zij in 1253
opstelde en in 1893 gelukkig werd teruggevonden, en eveneens het wetenschappelijk apparaat van het boek. Jammer dat
de illustratie minderwaardig is en de
drukfouten tamelijk talrijk.
Wie een vrome, waarachtige en met
diep aanvoelen geschreven biografie van
de Stichteres der Clarissen wil lezen, kan
moeilijk een betere vinden. M. Dierickx
Dr Otto GRAF, Leven als man en vrouw.
Een boek voor gehuwden, vert. door
H. Doorn. r Lannoo, Tielt, 1954,
104 pp., ing. Fr. 30, geb. Fr. 52.
Dit uit het Duits vertaalde boekje voor
gehuwden is aanbevelenswaard omdat het
uitmunt door helderheid en soberheid.
Een arts deelt de voornaamste gegevens
mee omtrent het geslachtsleven in het hu
welijk, van uit een evenwichtig natuurlijk
en christelijk standpunt. Het werkje kan
zeker heel wat gezonde beleving en menselijk geluk brengen in jonge gezinnen die
maar al te zeer onder de druk leven van
een ongezonde mentaliteit. Het is maar
jammer dat, wanneer er sprake is van
P.O., er geen rekening werd gehouden
met de verhelderende toespraak van Z.
H. de Paus aan de vroedvrouwen. De
schakeringen in de beoordeling zouden
enigszins anders gelegen hebben.
A. Snoeck

THEOLOGIE EN PHILOSOPHIE
Prof. Dr C. J. HEERING, De Zondeval
van het Christendom. Een studie
over Christendom, Staat en Oorlog.
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1953,
Ode druk, 252 pp., f 8.90.
Dat dit boek een vierde druk beleeft en
in vier talen vertaald in vijf landen met
een inleiding van bekende personen voorzien uitgegeven wordt, bewijst, dat het in
een behoefte voorziet. De mensen hebben
genoeg van de oorlog en zoeken naar
middelen voor het vestigen van de eeuwi-

ge vrede. Het eerste middel daartoe is de
overtuiging van de verschrikkingen en
zedelijke afdwalingen van het oorlogsgeweld. De oorlog moest er niet zijn en
iedereen is verplicht alles wat in zijn vermogen ligt te doen om de oorlog te voorkomen en uit te bannen, zelfs om een
einde te maken aan alle koude oorlog en
oorlogsvoorbereidingen. De auteur van
dit boek gaat echter twee stappen verder
en betoogt, dat de oorlog in strijd is
met het wezen van het christendom en dat
ieder, die de naam van christen wil waar-
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dan Sartre. Dat is ongetwijfeld heel belangrijk, maar toch niet direct de inhoud
van deze „boodschap". Tenslotte betreuren wij het, dat de S. niet minstens evenveel moeite doet in dit werk ook zijn
medechristenen in de katholieke Kerk te
verstaan. Zijn weergave van hun boodschap berust doorgaans op een misver
staan. J. H. Nota
G. H. STREURMAN, Inleiding tot het
denken v an Goethe, Serie: Hoof df iguren van het menselijk denken.
Uitg. Born N.V., Assen-Amsterdam,
1953, 54 pp., f 1.45.
Dit kleine boekje heeft de sympathieke
verdienste, dat het geschreven werd door
een groot bewonderaar van Goethe, niet
slechts voor zijn kunst, maar tegelijk voor
zijn denken, zodat Goethe volgens de S.
niet ten onrechte genoemd wordt de
grootste dichter-denker aller tijden. Wij
lezen zo achtereenvolgens over Goethe
als natuurwetenschappelijk denker, als
aesthetisch denker, als ethisch denker, als
kosmisch-religieus denker. Toch vragen
we ons af, of deze inleiding niet aan
waarde zou hebben gewonnen, indien de
bewondering meer was uitgegaan naar de
kunstenaar Goethe dan naar de denker,
maar wellicht zou daartoe nodig zijn een
andere instelling van de S. die niet de
indruk maakt zich voldoende te distantieren van de caricatuurvoorstelling van
Goethe omtrent het christendom.
J. H. Nota
---

Alfred STERN, Sartre, his Philosophy
and Psychoanalysis. Liberal Arts
Press, New York, 1953, XII-223 pp.,
geb. $ 4,50.
In de reeds uitgebreide literatuur over
J. P. Sartre (Albérès, Beigbeder, Campbell, Jeanson, Varet e.a.) , zal het boek
van A. Stern een voorname zo niet de
voornaamste plaats innemen. Het munt
uit door de objectieve, zeer duidelijke uiteenzetting van al de belangrijke aspecten
van het Sartriaans denken, door de uitzonderlijk uitgebreide kennis van de Europese philosophische en literaire productie,
waaraan Sartre veel heeft ontleend, en
door de critische beschouwingen, die met
deze uiteenzetting gepaard gaan. Voor
een verstandig lezer zal het alras blijken,
dat er van het systeem van Sartre niet
veel overschiet. Het overwegend belang
van het negatieve, de theorie van de
angst, de opvatting van de vrijheid als
een vrije schepping van de waarden, de
idee van de absolute verantwoordelijkheid, de bewering, dat het conflict de

fundamentele vorm is van de verhouding
tot de andere, de hypothese van de fundamentele wil-om-god-te-worden: dit alles
wordt, in de absolute vormen van Sartre,
met duidelijke argumenten verworpen.
Uit de ruïnen van het systeem worden
alleen gered het buitengewoon talent van
de romanschrijver en de dramaturg, zijn
geslaagde psychologische analysen en de
opvatting dat de mens in zijn strijd tegen
het alledaagse op de eerste plaats op zijn
eigen morele energie is aangewezen. Dat
deze energie er bij zal winnen, als ze
steunt op de goddelijke hulp, valt buiten
het perspectief van A. Stern. Een positieve theorie schijnt deze laatste niet te bezitten, tenzij een verwijzing naar een „alsob"-philosophie: de mens moet handelen
„alsof" hij vrij was. Dit lijkt ons wel een
onvoldoend alternatief te zijn voor de
grenzeloze, anarchistische vrijheid van
Sartre. F. De Raedemaeker
Paul ASVELD, La pensée religieuze du
jeune Hegel. Liberté et aliénation
(Bibliothèque Philosophique de Louvain) . Publications Universitaires
de Louvain; Desclée de Brouwer,
Parijs-Brugge, 1953, X-246 pp., Fr.
135.
Vanaf zijn philosophische en theologische studiën aan het Seminarie van Tii
bingen, tot aan zijn dood stond het probleem van de godsdienst en speciaal van

de christelijke, i.c. de protestantse, godsdienst in het centrum van Hegel's belangstelling. Hij heeft in zijn systeem de christelijke godsdienst enerzijds verheerlijkt als
de hoogste en niet te overtreffen vorm
van godsdienst, anderzijds heeft hij hem
opgevat als slechts een onvolmaakte vorm
van het denken. Zo heeft men Hegel kunnen beschouwen als een apologeet van
het Christendom én als de voorloper van
het rationalistisch atheïsme. In de belangrijke studie van P. Asveld wordt op een
nauwkeurige wijze de overgang geschetst
van het gelovig protestantisme naar de
rationalistische Religionsphilosophie bij
Hegel. Deze weg leidde van het moralistisch fideïsme van Kant, over Fichte's
identiteit van het transcendente Ik en God
tot de philosophie van het Absolute van
Schelling. Hegel heeft heel deze beweging
van het Duitse Idealisme afgesloten in zijn
theorie van de Geest, die in de idee van
God als de Drievuldige als 't ware de
laatste, religieuze halte vindt vóór zijn
volledige terugkeer tot zichzelf in het ab
solute denken. De schrijver zet heel deze
evolutie objectief uiteen; alleen op het
-
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to the physical science, - bespreekt de samenhang van werk- en doeloorzakelijkheid met het oog op hun verklaringswaarde in de natuurwetenschappen. De nadruk
ligt op de algemene metaphysieke betekenis dezer begrippen, die bij hun aanwending op een bepaald gebied steeds
voor ogen dient te worden gehouden.
Causale en finale verklaring zijn niet met
elkaar in strijd maar geroepen elkander
aan te vullen. Een nadere specificering
van het karakter der finaliteit zoals ze
zich openbaart enerzijds in de activiteit
van één substantiële eenheid, anderzijds
in een samenstel van meerdere substanties, als ook een korte behandeling van
het finaliteitsprincipe „omne agens agit
propter finem" ware hierbij o.i. wenselijk
geweest. Het laatste hoofdstuk voor het
eerst hier gepubliceerd, houdt zich bezig
met het onderscheid van de mathesis en
de natuurwetenschap in hun verschillende
aspecten.

Een naam- en uitgebreid zakenregister
verhogen de bruikbaarheid van deze belangrijke uitgave. E. Huffer
Edgard SOTTIAUX, Situation de la
liberti humaine. Ses entraves — son
épanouissement (Etudes Religieuses,
695) . --- La Pensée Catholique, Brus
sel 1953, 250 pp., Fr. 69.
Dit nummer van de Etudes religieuses
verdient een bijzondere aanbeveling. Het
is het werk van een professor in de wijsbegeerte die op zeer bevattelijke en interessant vulgariserende wijze de zin aanduidt van het menselijk leven als vrijheid
die zich baanbreekt in een ingewikkeld
net van natuurlijke wetmatigheden. Het
oorspronkelijke ziet men vooral in de
ordening van gegevens die geput worden
in degelijk verwerkte lectuur. De welgeslaagde bedoeling was een initiatie te zijn
tot de philosophie voor jonge intellectuelen. A. Snoeck

LITE RATUUR
Amedée SUENAERT en Hans MELEN,
Stille Tocht. — Laarstraat, 45, Nederokkerzeel, (z. j.) , 32 pp.
Er zit storing in de melodie van Suenaert's vers. Soms klinkt ze zuiver door,
als in 't begin van Winterbeeld. Maar
keer op keer sterft ze weg of komt er iets
anders door. Nu eens zijn dit de reflexies
van een trekkersgroep in „geluksverband",
een andere keer is het een hees, abstract
vastensermoen als in: „Gij zijt de worm;
aanvaard het en genees / uw eigen menszijn van de kwalen I waarvoor uw God
uit mensheidsgraf verrees". Daartegenover is H. Melen veel melodischer en gaver. In een gedicht als Herfstlied denkt
men onwillekeurig aan Van de Woestijne.
Beiden hebben tenslotte genoeg menselijk
bezit en voldoende lyrische gestemdheid,
maar men zou graag wat meer allure
merken en bij de eerste meer poëtische en
taalkundige zuiverheid. K. Heireman
Miel KERSTEN, Uw adem in den wind.
Uitg. Oranje, Gent, 1953, 64 pp.,
Fr. 50.
Egaal-gaaf als het Leielandschap is de
sourdine-muziek waarin deze verzen zijn
gesteld. Veel variatie en vernieuwing zal
men er niet in aantreffen, noch in de bolster noch in pit. Als vanzelf slaat S.
steeds weer de vierregelige jambische
strophe aan, die hij echter typografisch
voor 't oog nieuwe vorm en leven geeft.
We staan nooit voor de verrassingen van

een in veelzijdigheid en contrasten zich
ontplooiende persoonlijkheid. Alles is rust,
rijpheid, een bepaalde volkomenheid binnen de eigen grenzen. Een fijnzinnige,
musicale sfeer-schepping, een ietwat laatmodisch, gedistingueerd woordgebruik,
een verworven rust en diepere levenszin
vindt men bij hem overal terug. Hij is
tevens zo sympathiek, en in niets opdringerig. Hij liet het zelfs aan anderen over
deze bloemlezing uit onuitgegeven werk
samen te stellen en aan de man te brengen. Het is inderdaad een feit dat beschei den mensen meestal zeer fijngevoelig zijn.
K. Heireman
Johan van MECHELEN, Doortocht. .--Uitg. Sanderus, Oudenaarde, 1952,
64 pp., Fr. 50.
De moderne dichter, daartoe nog aangespoord door menig criticus, behandelt
zichzelf graag als een sociaal geval. Men
meent dat er wat te halen is uit deze
dichterlijke pose en stapt resoluut vooruit
als vrijwillig martelaar. Is een simpele belevenis echter niet veel overtuigender dan
dit overbewustzijn van de verongelijkte
dichter? Daarom had ik graag wat meer
natuurlijkheid gevonden bij het eerste contact met deze bundel. En meer eenvoud
tevens in plaats van een voorbijgaan
langs allerlei beelden.
Het geheel is meer dan een jong pogen.
Het is een mense lijk, soms wisselvallig
groeien naar eigen klaarheid en zegging.
K. Heireman
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Frank van HERENDAEL, Con Sordino.
'-- De Kempische Boekhandel, OudTurnhout, 1952, 45 pp., Fr. 65.
Men vindt hier verrassende associaties:
Adonis in een begijnhofssproke, de Kernpen als Aphrodite .... Toch streeft het
geheel eerder naar gaafheid dan naar vernieuwing, meer naar weergave dan naar
verovering. Daardoor is Schr. op zijn best
waar hij uitdrukking geeft aan zijn eigen
beslotenheid of aan de claustrale levenssfeer van de Kernpen.
Vaak echter volgt een stil uitsterven,
een zich verliezen van de melodie, zonder
sterk naechoënde eindklank, zoals ook
het einde van de bundel een lichte verzwakking betekent tegenover het middenstuk. Royaal uitgegeven. K. Heireman
Anthonie DONKER, De bevreemding.
Gedichten. — van Loghum-Slaterus,
Arnhem; „Kosmos", Antwerpen,
1953, 122 pp., geb. Fr. 110.
Sprekend over Bloem en Donker zegt
Van Duinkerken in een essay, dat zij
onder hun leeftijdgenoten de dichterlijkheid van levensvisie vertegenwoordigen
bij een critische bewustheid van de dichterlijke eisen. Deze eigenschappen van
inspiratie en vakmanschap, van inhoud en
vorm, zijn Donker ook in deze jongste
bundel bijgebleven. Alleen zou men kunnen zeggen dat de toenemende bezinning
en het steeds milder inleven van de dingen, aan zijn poëzie een innige en soms
bijna vrouwelijk-tedere weemoed hebben
gegeven, die men vroeger bij de altijd erg
Hollandse dichter niet in zulke mate aantrof. Meer en meer levend in deze hem
inpalmende sfeer, voelt Donker zich onwennig in wereld en maatschappij, „onttrokken aan hun doen, vervreemd, nauwelijks behorend bij de mensen '' , en aan
deze bevreemding ontsproten grotendeels
de hier gebundelde verzen. Al belijdt hijzelf in meerdere gedichten de onmacht
van het woord, toch vallen zijn verzen op
door een zeldzame gaafheid van verwoording en een evenwichtige beheersing van
stijl en prosodie. N. Van Gelderen

Prisma-boeken. Ongerijmde Rijmen.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1954, 224 pp., f 1.25.
Michel van der Plas stelde een nieuwe
Prisma-nonsensbundel samen, die hij sierde met de doopnaam: Ongerijmde Rijmen.
Een blik in de speelkamer van muzen en
poëten, waarin de muzen soms in haar
hemd en de poëten op kousevoeten verschijnen en dientengevolge een sfeer van
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ongedwongen hartelijkheid en hatelijkheid
heerst, welke geest en hart verfrist en alle
plechtigheid verjaagt uit vijf eeuwen Nederlandse poëzie. Michel van der Plas wil
tegen de omgekeerde mening met deze
bundel bewijzen dat de vaderlandse humoristische dichtkunst rijk is geweest en
nog is. M. Smit
Albert CAMUS, L'Eté (Les Essais, 68) .
Gallimard, Parijs, 1954, 192 pp.,
Fr. Fr. 370.
Onder deze titel werden een zestal
stukken samengebracht, die Camus schreef
tussen 1939 en 1953. Bladzijden, rijk aan
menselijkheid en poëzie, die op zijn werk
vaak een nieuwe lichtstraal werpen. Hoe
tragisch het bestaan van de mens ook
moge zijn, er is een uitkomst: „Au milieu
de l'hiver, .... il y avait en moi un été
invincible" (p. 158) . Camus zegt ons niet
waarom: elke vorm van transcendentie
verwerpend, kan hij het slechts bevestigen, maar met welk een hartstocht!
J. Dax

Maria en de Kerselaar.

Vertaald door
Bert Decorte, houtsneden Theo Humblet. Colibrant, Lier, 1953, 30 pp., Fr.
60.
Maria en de Kerselaar is een oud Engels lied. Het verhaalt in een nalef-tere
omdichting de ontgoochelende ontmoeting
van Jozef met Maria, die zwanger was,
de opheldering van het mysterie, en de
taak van het Kind, heerlijk samengevat in
de laatste strofe.
Bert Decorte gaf een kunstzinnige vertaling, die zeer genietbaar is, maar wij
zijn de uitgever toch dankbaar dat hij ons
meteen de Engelse tekst bracht.
In deze bibliophiele uitgave echter ligt
de zwaartekracht niet alleen in het vers.
Iedere strofe wordt een tweede maal verteld in een houtsnede van Theo Humblet,
waaronder een paar mooie platen in typisch-concrete balladenstijl. G. Bekaert
Gerard KNUVELDER, Handboek tot de

moderne Nederl andse Litteratuur.

.--

L. C. Malmberg, 's-Hertogenbosch,
1954, 236 pp., f 9.75 en f 12.50.
Ik vermoed dat deze aanvulling op
Knuvelders vierdelig Handboek tot de
Nederlandse Litteratuur nog gretiger zal
ontvangen worden dan de vier delen, die
voorafgingen. Vooreerst omdat er van de
nieuwste litteratuur nog geen handboek
bestaat, vervolgens omdat Knuvelders
werk zo goed en nauwkeurig is. Het behandelt de letterkunde der laatste drie,
vier decennia. De auteur geeft voortref-
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felijke overzichten en karakteristieken.
De Vlamingen zou men wat breder en
uitvoeriger behandeld wensen. Knuvelder
schrijft een typisch „handboek", dat wil
zeggen, dat hij breed en objectief de algemene waarderingen weergeeft en zijn persoonlijke smaak en inzichten dikwijls het
zwijgen oplegt, wat bij zulk een werk
verstandig is. Waar hij bijvoorbeeld
spreekt over Achterberg, heb ik de indruk,
dat meer de litteratuurhistoricus aan het
woord is dan de persoonlijke Knuvelder.
Hoe het zij, het is een voortreffelijk
overzicht over de jongste litteratuur en
ieder die belang stelt in de ontwikkeling
der vaderlandse letteren, zal dit uitstekend gedocumenteerde boek met genoegen
J. v. Heugten
ter hand nemen.
F. SEYMOUR SMITH, An English Library. An annotated list of classics
and standard books. '--- Cambridge
University Press, fourth ed., 1950,
198 pp., 7 s. 6 d.
F. SEYMOUR SMITH, What shall I
read next?. A personal selection of
English books. r-- Cambridge Uni
versity Press, 1953, 231 pp., 10s. 6d.
Verzeild geraakt als wij zijn in een
doolhof, kan alleen een gids ons helpen,
en wie zich als gids aanbiedt is ons welkom. Zonder beelden gesproken: wie stopt
ons het werkelijk goede boek in handen,
dat éne op de duizenden die verschijnen?
Voor de hand liggend zou zijn zich te
laten leiden door de recensent; maar het
nadeel hier is dat de recensent vaak zijn
oordeel moet geven op heel korte termijn
en het juist waarderen van contemporaine
literatuur is de gave van zeer weinigen.
Bovendien verwart de recensent niet zelr
den het waardevolle met het actuele, en
dikwijls is hij naar onze smaak te mild,
of, ietwat minder complimenteus, te onbetrouwbaar, door welke oorzaak dan
ook. We hadden hoge verwachtingen van
de twee boeken onder bespreking, maar
we zijn zonder meer teleurgesteld. Het
eerst genoemde boek bevat voornamelijk
een lijst van vrijwel algemeen geaccepteerde werken, en is dus min of meer
overbodig, temeer daar de bemerkingen
en noten van oppervlakkige aard zijn.

Het tweede boek geeft geen leiding, geeft
geen antwoord op de gestelde vraag: wat
zal ik nu lezen? Het vermeldt twee duizend boeken uit de laatste vijftig jaren,
waarbij niet zijn inbegrepen verschillende
klassieke werken die reeds opgenomen
zijn in het eerste boek. Dit getal ligt natuurlijk veel te hoog dan dat het werkelijk
van nut is, al bestrijken deze geselecteerde boeken naast literatuur, geschiedenis,
biographie en ontdekkingsreizen. Ook
hier zijn de annotaties weinig relevant, en
waar wij een oordeel konden controleren,
bevonden wij dat de maatstaf te laag gesteld werd. De schifting die door deze
twee boeken is aangebracht is, naar ons
voorkomt, waardevoller voor de bibliothecaris dan voor de druk bezette mens
met weinig vrije tijd, die deze vrije tijd
besteden wil aan het werkelijk goede
boek. Als de twee duizend eens gereduceerd waren tot honderd! W. Peters

Ecrivains de Toujours: G. PICON, Malraux par lui-même; P. H. SIMON,
Mauriac par lui-même; F. R. BASTIDE, Saint-Simon par lui-même.
Editions du Seuil, Parijs, 1953, 192
pp. ieder, rijk geïll.
Wie belang stelt in de moeilijke problematiek van Malraux, leze het boekje van
Picon. Het grijpt naar de zin en de betekenis van wat Malraux vanaf het begin
heeft nagestreefd, de affirmatie van de
mens in drie opeenvolgende incarnaties:
de individuele daad, de sociale activiteit
op historisch plan, de kunstschepping.
De vraag die P. H. Simon aan Mauriac
stelt is die van de jongere generatie aan
de oudere: welke is de waarde van uw
getuigenis voor mijn tijd? Dat getuigenis
wordt geduldig en nauwkeurig onderzocht
en .... vrij koel onthaald.
Na lezing van zijn studie over SaintSimon zal er wel niemand iets op tegen
hebben dat Bastide met dit werk de Prix
de la Critique 1953 binnenhaalde. Het is
een schitterend geschreven biographie van
een veel omstreden figuur, opgediept uit
de oorspronkelijke bronnen. Merkwaardig
is wel dat, sinds het verschijnen van dit
boekje, de Mémoires opnieuw gelezen
worden. J. Dax

CULTUU RLEVEN
Von
Feuer
zu
Feuer, niet alleen het werk maar ook het leven
Vincent v. GOGH,
Der Lebensroman des Kiinstlers.
van een kunstenaar een waardevol getuiR. Piper-Verlag, Munchen, 1953, 229
genis. Waarin spreekt het leven zich dipp., geïll., geb. D.M. 8.50.
recter uit dan in de brieven? In een haast
Voor ons zoeken naar het menselijke is

ononderbroken briefgesprek met zijn broer
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Theo, die hem het allernoodzakelijkste om
te blijven leven en te kunnen schilderen
bezorgde, vertelt Vincent van Gogh van
zijn idealen, zijn ellende, zijn kunst en zijn
waanzin. Zijn brieven vullen drie lijvige
delen, ongeveer 1400 grote bladzijden.
Het boekje van H. W. Bahr bevat slechts
tweehonderd kleine bladzijden. En toch
geeft het een volledig beeld van deze gekwelde natuur, die zo diep de sociale
ellende aanvoelde en ze wilde lenigen
met een nieuw beleven van de evangelische liefde; van deze complexe ziel, die
de verscheurdheid van de moderne tijd
ervoer; van deze grote kunstenaar die zijn

geloof uitsprak in de nieuwe kunst.
Kleine tekeningen verlevendigen op
aardige wijze de tekst. G. Bekaert
Paul Ferdinand SCHMIDT, Geschichte
der Modernen Malerei, 4e. W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1954,
279 pp., 41 tek. 40 pl. 40 klpl. 20 X
27,5 cm., geb. D.M. 24.
Zijn studie over de moderne schilderkunst laat P. F. Schmidt teruggaan tot
het ontstaan van wat hij het schilderkunstig realisme noemt (omstreeks 1850) .
Dit begint bij Daumier, omvat Corot en
Courbet, Leibl en Liebermann, en leeft
zich uit in het impressionisme. De auteur
beschouwt 1850 als een keerpunt waarbij
men een geschiedenis kan laten beginnen
zonder naar een voorafgaande periode te
verwijzen. De tweede helft van de negentiende eeuw echter is onontbeerlijk voor
het begrijpen van de kunst der twintigste
eeuw, die er diametraal tegenover staat.
Ook deze periode wordt even zorgvuldig
als de voorgaande r maar minder ter
zake — onderverdeeld: de baanbrekers;
de Franse, Italiaanse, Zwitserse, Duitse
kunst; de internationale stromingen van
het surrealisme, de niet-figuratieve kunst,
het constructivisme. Binnen deze indeling
besteedt de schrijver echter de meeste
aandacht aan de persoonlijkheid van de
schilders, die telkens uitvoerig worden
besproken.
Voor het onevenwichtige van zijn werk,
waardoor het haast een geschiedenis van
de Duitse schilderkunst is geworden,
geeft de auteur de verklaring dat de
Duitse meesters met hun expressieve aanleg gemakkelijker door het woord te benaderen zijn dan de formeel ingestelde
Franse schilders. Hiermede wordt een
dilemma al te scherp gesteld en ten gunste van de Duitse groep opgelost. De
Italiaanse en Zwitserse meesters worden
even vermeld. Het Vlaamse en Neder-
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landse expressionisme zijn onbekend. De
kunst van Engeland blijft in de mist verborgen.
Toch bevelen we dit boek graag aan
om de rustig-critische geest, die zoekt
naar een diepere interpretatie van de
verschijnselen, om de genuanceerdheid
van de houding tegenover de verschillende gegevenheden van de moderne schilderkunst, om de positieve waardering van
het kunstwerk, dat zijn levensfunctie
terugkrijgt.
Door zijn goede illustraties, waaronder
uitstekende kleurplaten, biedt dit boek een
waardevolle bloemlezing uit de voornaamste werken der moderne schilderkunst. G. Bekaert
Leo van PUYVELDE, jordaens. r Elsevier, Parijs-Brussel, 1953, 238 pp.,
5 klpl. 96 pl. 23 X 31 cm., geb. Fr
485.
Prof. Van Puyvelde is blijkbaar erg bevreesd voor erudiet door te gaan. Toch
blijft de enorme eruditie wellicht de grootste verdienste van zijn werken. In zijn pas
verschenen boek over jordaens probere
men slechts het vijfde hoofdstuk — langer
dan de vier voorgaande samen te
lezen! Men proeft er het genoegen, herhaaldelijk ontkend, waarmee de auteur
zich inlaat met valse en juiste toeschrijvingen. Dezelfde eruditie vermoeden we
eveneens in de belangrijke cataloog, in
het aanhangsel met documenten en in de
nota's.
Voor Prof. Van Puyvelde echter bestaat de kern van zijn boek uit de eerste

vier hoofdstukken. Zij vormen een afgesloten studie. Het overige wil slechts verdere verklaring en aanvulling zijn. In de

eerste hoofdstukken wordt het leven van
jordaens geschetst, de persoonlijkheid van
de kunstenaar belicht, een studie van de
authentieke werken ondernomen en tenslotte een bepaling gegeven van de voornaamste stijlkenmerken.
Deze studie is een goede synthese, opgebouwd volgens stevige principes, die
elementair zijn, maar graag door de
auteur als oorspronkelijk worden voorgesteld. Deze synthese echter vindt haar
oorspronkelijkheid in het nauwe contact
met de werken en in het uitgebreide feitenmateriaal.
In deze schitterende uitgave, met een
zeer voorname bladspiegel en talrijke
illustraties, betreuren we alleen dat enkele
centrale werken slechts in klein formaat

werden gereproduceerd. G. Bekaert
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Albert VERBEEK, Schwarzrheindorf,
Die Doppelkirche und ihre Wandgemalde. --- Verlag L. Schwann,
Dusseldorf, 1953, LXXVIII pp., 4
klpl. 64 pl. 29,5 X 21,5 cm., geb.
D.M. 22.50.
De „dubbelkerk"' is een typische Romaanse bouwvorm in het Rijnland. Twee
kerken, boven elkaar opgetrokken, meestal in de vorm van een vierlob, blijven
met elkaar verbonden door de open middenruimte. Naar de algemene inrichting
van het Karolinigsiche hof, waar de dubbelkerk blijkbaar haar ontstaan vond,
bleef de bovenverdieping aan de keizer
of heer voorbehouden. Zeer vroeg reeds
werd dezelfde schikking aangewend in
kloosterkerken om een afzonderlijke ruimte voor de religieuzen te behouden. In
Schwarzrheindorf heeft men een samengaan van beide gevallen.
In 1151 met grote praal ingewijd is zij
een van de schoonste dubbelkerken van
het Rijnland. Behoudens een paar wijzigingen bleef ze gedurende haar bewogen
geschiedenis intact bewaard. De mooie
inwijdingssteen, waarvan de authenticiteit
nu bewezen schijnt, getuigt voor de centrale positie die deze betrekkelijk kleine
kerk innam.
Haar belangrijkheid wordt nog verhoogd door het meest indrukwekkend geheel van wandschilderijen uit het Romaanse Duitsland. Albert Verbeek wijdt
er in zijn boek een bijzonder aandacht
aan en tracht, na de vele goedbedoelde
restauraties van de laatste eeuw, de oorspronkelijke toestand te bepalen.
Albert Verbeek is niet de eerste die
aan deze kerk een studie wijdt. Voor het
eerst echter krijgen wij een vlotte synthese van al de facetten van dit gebouw.
Prachtige foto's maken het mogelijk de
uiteenzetting te volgen en te genieten van
deze zuivere architectuur en van de monumentale schilderingen. G. Bekaert
Sir Alan H. GARDINER, Mrs Nina M.
DAVIES, La peinture égyptienne
ancienne, 2, aangepast door Albert
Champdor. Albert Guillot, Parijs
1954, 10 p. tekst en 10 klpl. 34 X 26
cm, 2000 Fr. Fr.
In het nummer van Januari hebben we
een uitvoerige bespreking gegeven van
het eerste album over de oude Egyptische
schilderkunst en de hoedanigheden ervan
onderstreept. Deze tweede map, geheel
volgens dezelfde opvatting uitgewerkt, is
aan de eerste evenwaardig. Zij bevat

eveneens een tiental kleurplaten, elk met
een korte verklarende tekst. Er werd gestreefd naar dezelfde verscheidenheid in
de voorstellingen, zodat rituele taferelen
afwisselen met frisse natuurgezichten, intieme scènes of anecdotische weergaven
van een Egyptisch levensbeeld. Wij moeten echter voor ogen houden dat alle
schilderijen ---- buiten het bekende „De
twee dochters van Akhenaten" uit Oxford r afkomstig zijn uit de begraafplaatsen en daar, hoe profaan ze ook lijken, een religieuze functie te vervullen
hadden.
Bijzonder willen we de aandacht vestigen op de reproductie van twee meesterwerken nl. de „Treurvrouwen" uit het
graf van Ramose met hun stereotype gebaren, en de „Musiserende" uit het graf
van Djeser-Kara'soub. G. Bekaert
Piper-Buchereis 61: A. HUXLEY, Das
Bankett ftir Ti llotson. --- 62: E.
ROTH, Vom Lotto zum Toto. 63:
Herbstlich Helles Leuchten "berm
See, Chinesische Gedichte aus der
Tang-Zeis. .-- 64: P. PICASSO, 46
Lithographien, ingel. door Kusenberg.
65: E. BARLACH, Zwischen
Himmel und Erde, ingel. door C. G.
Heise. Piper-Verlag, München,
1953, 61, 76, 63, XVI-46, XVI-45
pp., geb. D.M. 2, Kunstbende 2,50.
De reeks kleine monographieën en ver-

halen uit de Piper-Biicherei is verrijkt
met enkele interessante werkjes.
Twee short-stories „Das Bankett f iir
Tillotson" en „Griine Tunnels" tonen A.
Huxley op zijn best.
In tegenstelling daarmee staat het humoristisch werkje van E. Roth, waarin
een massa eruditie samengaat met prettige
wijsheid.

Het merkwaardigste echter is de bloemlezing van Chinese gedichten uit de
T'ang-tijd, de grote periode der Chinese
cultuurgeschiedenis. Deze gedichten over
natuur, wijn, en liefde, in een goede Duitse vertaling, worden verlucht door enkele
Chinese houtsneden.
De lithographieën van Picasso worden
op uitstekende wijze ingeleid door K. Kusenberg. Hij legt de nadurk op het vreugdevol accent in het anders zwaarmoedige
en opstandige werk van de Spaanse
meester.
De tekeningen tenslotte van Barlach
wijzen uit dat ^-- in tegenspraak met de
inleiding Barlach slechts uitzonderlijk
in zijn tekeningen het niveau van zijn
G. Bekaert
beeldhouwwerk bereikt.
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Dr C. W. MONNICH, Pelgrimage. Ont.
Mousmoetingen met de cultuur.
sault N.V., Amsterdam, 1953, 175
pp., geill.
Prof Mtinnich verstaat uitstekend de
kunst om over mooie zaken mooie dingen
te zeggen. 't Is een man met veel smaak,
die zijn waardering vooral weet te richten
op objecten die minder opvallen, omdat
zij misschien niet in Baedeker staan,
maar die toch ruimschoots onze volle
bewondering verdienen. De schtijver heeft
een tocht gemaakt door Frankrijk, langs
verschillende beroemde kerken. Hij heeft
de bekoorlijke schoonheid van de Midi
fijn aangevoeld, maar tegelijk daar ook
ontdekt, hoe schoon zijn eigen vaderland
is. Dit alles maakt het lezen van dit boek
tot een genot, al zal het misschien aan
sommige lezers geen onverdeelde vreugde
schenken.
Ondanks zijn grote waardering voor
het katholieke verleden heeft men toch
vaak neiging om te protesteren bij uitspraken van deze professor in de leerstellingen van de christelijke godsdienst
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Komt dit wellicht, omdat hij zo
vaak met zichzelf polemiseert? Hij heeft
zijn problematiek mee op reis genomen en
van tijd tot tijd wordt er een ruime gelegenheid gezocht, om zich hiermede bezig
te houden. En dit niet alleen op een regenachtige namiddag in Poitiers, wanneer
de tourist er niet op uit kan trekken om.
zijn schoonheidminnend hart te bevredigen. Deze polemieken met de duivel, de
vorm waarin de schrijver ze weergeeft,
brengen ongetwijfeld een zekere spanning
in het boek, maar zij eisen ook een lezer
die in het woud der begrippen en definities de weg weet. Derhalve: een boeiend
boek voor deskundige lezers, die met
veel belangstelling dit fraai uitgegeven
werk zullen lezen. C. de Groot

J. LAVALLEYE, Collections d'Espagne
I (Les Primitifs Flamands, 2: Wipertoire des peintures flamandes des
quinzième et seixième siècles). — De
Sikkel, Antwerpen, 1953, 44 pp., 48
pl., ing. Fr. 180, geb. 220.
Gelijktijdig met het groots opgezette
Corpus des Primitifs flamands verschijnt,
in hetzelfde formaat, een Repertorium,
dat ons de minder bekende en vaak nog
onuitgegeven Vlaamse schilderwerken bezorgt. Nooit werd de volledige publicatie
van deze werken ondernomen. Het Centrum voor het onderzoek der Vlaamse
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Primitieven stelt zich tot doel, deze in zijn
Repertorium te verzamelen en er een summiere bespreking aan te wijden. Dit eerste
deel brengt ons een reeks Vlaamse schilderijen van de XVe en XVIe eeuw uit
Spaanse collecties. Vaak zijn het geen
meesterwerken van eerste rang, maar
iedereen, die begrijpt, dat de tijd gekomen
is voor de grondige studie van onze
Vlaamse school, zal een dergelijke documentatie naar waarde weten te schatten:
wisselwerking der invloeden, straling van
beroemde meesterwerken door copieën en
navolgingen, evolutie van de stijl, kennis
van de kleinere meesters, productie en
geschiedenis der grote Vlaamse schilderateliers, enz., kunnen enkel bestudeerd
worden wanneer wij over een dergelijk
volledig materiaal beschikken. Dank zij
deze onderneming vermogen wij ons rekenschap te geven van de waarde en het
belang van onze oude kunst in heel
Europa.
De eminente kenner der Vlaamse schilderkunst, Prof. Dr J. Lavalleye, die deze
band bezorgde, noemt zijn besprekingen
der werken bescheiden „summier", omdat
de verwerking dezer schilderijen in het
Corpus een vollediger studie laat voorzien; men zou ze echter beter beknopt
noemen, want in al hun bondigheid zijn
ze zeer degelijk, met accurate beschrijving
en situering, en elk er van is voorzien van
een even bruikbare als rijke bibliografie.
A. Deblaere
Robert OERTEL, Die Frillueit der ita.
lienischen Malerei, (Urban Biicher).
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1954,
11.5 X 19, 247 pp., 56 platen, ing.
D.M. 4.80.
Dit onaanzienlijke, bescheiden boek met
zijn spaarzame illustratie verdiende uitsluitend in groot formaat met overvloedige reproducties te verschijnen. Als synthetisch werk, gebaseerd op de laatste
bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek en rekening houdend met de laatste ontdekkingen, is dit de beste volledige
studie, die wij thans over de middeleeuwse
Italiaanse schilderkunst bezitten. Steeds
weer laat men de bloei van deze kunst
met Cimabue en Giotto beginnen: hier
wordt overtuigend aangetoond, hoe zij
een ononderbroken evolutie vanaf de
christelijke Oudheid heeft gekend. Slechts
weinige van de talrijke werken uit de
vroege middeleeuwen zijn tot ons geko
men, maar hun waarde is overtuigend.
Aan de muurschilderingen van S. Maria
in Castelseprio, S. Vincenzo al Volturno,
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S. Vincenzo in Galliona, S. Maria Antigua, S. Clemente enz., wordt hier terecht
hun volle betekenis gegeven. Het belang
van Rome in deze continuïteit is niet te
onderschatten: eerst dan begrijpen wij de
evolutie die ons tot Giotto brengt, en
eerst de kennis van de autochtone stromingen laat ons de rol van de Byzantijnse
invloed naar waarde schatten. De hoofdstukken over het Duecento, Giotto, Duccio, Simone Martini, de Lorenzetti's, Orcagna, en de uitlopers van het Trecento
zowel in als buiten Toskane, met de naar
de toekomst wijzende figuur van Alti
chiero, zijn alle even merkwaardig. Kunstsmaak, die samengaat met grondig stijlinzicht, technische kennis en de gave om
in een bondige, meesterlijke taal de schilders en hun werk te karakteriseren maken
dit boek tot een bron van voortdurend
genot en verrijking, voor specialisten zowel als voor liefhebbers. De overvloedige
literatuuropgave, die rekening houdt met
de publicaties en mededelingen van recente datum, zal niet minder welkom zijn,
en bijdragen tot zijn grotere bruikbaarheid. A. Deblaere
L'originalité des cultures. Son role dans la
comprehension internationale.
Unesco, Parijs, 1953, 410 pp.
Dit boek verenigt dertien syntheses
over verschillende culturen. Ze zijn gewijd aan: de Chinese cultuur door ShihHsiang Chen, de Japanse door E. Stuart
Kirby, de Indische door Bhikhan Lal
Atreya, Suniti Kumar Chatterji en Alain
Daniélou, die der U.S.A. door E. S.
Brightman en John Sommerville, de
Spaanse door Francisco Ayala en BoschGimpera, de Mexicaanse en Hispano
Amerikaanse doer Silvio Zavala en Leopoldo Zea, de Afrikaanse beeldhouwkunst

en mentaliteit door Michel Leiris en Marcel Griaule. (Slechts die over Zuid-Amerika getuigt van een zeker sectarisme, dat
zich overigens onbevangen tegenspreekt) .
Zij worden voorafgegaan door een bijdrage over de houding der wijsbegeerte
tegenover de verscheidenheid der culturen
door Richard Mc Keon.
Hoewel de resp. studies zeer interessant
zijn, maken zij het boek tot een bepaald
heterogeen geheel. Zij laten wellicht zozeer de verscheidenheid der culturen uitschijnen, dat het individu de nutteloosheid
inziet van een poging om ze in hun veelheid ook maar elementair te leren kennen
en waarderen. Als elk probeerde de cultuur van zijn onmiddellijke naburen te
kennen en naar waarde te schatten, zou
de wereld wellicht op meer vrede kunnen
rekenen, dan wanneer men zijn „naaste"
uit het Verre Oosten hoogschat en zijn
naaste van over de grens verafschuwt.
Maar waardering van op grote afstand
blijkt nu eenmaal gemakkelijker en vergt
minder practische en concrete consequenties. A. Deblaere
Dr Zacharias van HAARLEM, Van Kaliningrad tot Wladiwostok. — Kinheim-Uitgeverij, Heiloo, 1954, 188
pp., met twee kaarten, f 2,45.
Dit boekje beantwoordt volkomen aan
de bedoeling: in klein bestek de voornaamste gegevens te verzamelen, die voor
een beter gefundeerde kennis van Rusland
onontbeerlijk schijnen. In vier hoofdstukjes worden achtereenvolgens behandeld
de aardrijkskunde, de bevolking, de geschiedenis tot 1917 en ten slotte Sovjet
Rusland. Het zijn heel knappe samenvattingen waarin een grote massa kennis zeer
oordeelkundig werd verwerkt. Aanbevolen. A. Wessels

GESC HIEDENIS
Mr Dr C. de RU, De strijd over het Ho6 Juni 1902 zond het Dep. van Binnenl.
ger Onderwijs tijdens het Ministerie Zaken (waaronder Onderwijs toen ressorKuyper. — J. H. Kok, Kampen, 1953, teerde) een voorontwerp aan de Rijks186 pp., f 4.90.
universiteiten en aan die van Amsterdam
Met spanning en genoegen hebben we met het verzoek op zeer korte termijn
deze mooie dissertatie gelezen, die een
door de curatoren en de senaten advies
der meest omstreden wetten uit onze vauit te brengen. Het werd over het algederlandse geschiedenis behandelt. Niet meen ongunstig ontvangen. Zowel de realleen intelligente liberalen, maar ook zeer
geling der eindexamina ( „ten overstaan"
christelijke mannen als Rondzy, Linde- of „onder toezicht" van gecommitteerden)
boom, Bavinck, de Savornin-Lohman en
hetjuspromvndi bea
Mr Heydenrijck hebben hun bezwaren ge- bijzondere gymnasia, als de stichting van
had, anderzijds durfden mannen als prof. bijzondere leerstoelen („sectekatheders,
Holwerda met grote moed voor hun kon- van partijdige geest besmet, vooraf gesekwent liberale houding uitkomen en het bonden aan bepaalde uitkomsten") en
goed recht van Kuyper's wet bepleiten. universiteiten gaven curatoren en senaten
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stof tot scherpzinnige en vaak hartstochtelijke gedachtenwisselingen, niet alleen over praktische, maar meer nog over
theoretische kwesties als de verhouding
van geloof en wetenschap, de vrije wetenschap enz., die ten alle tijde de overweging waard zijn. Kuyper wilde tevens de
reorganisatie der Polytechnische School
te Delft doorvoeren, waaraan reeds twee
voorafgaande ministeries gedokterd hadden, en geholpen door de directeur prof.
Kraus (van wie hij toch op menig punt
afweek) heeft de geniale minister met
grote kennis van zaken zijn plannen gestalte gegeven. Nadat het wetsontwerp
door de Ministerraad was goedgekeurd,
bleef het geruime tijd hangen bij de Raad
van State, waarin Cort van der Linden
als rapporteur optrad (en de katholiek
Heydenrijck loon naar behoefte en niet
naar praestatie bepleitte voor geestelijken
en ordebroeders; blz. 71) . Nadat het wetsontwerp bij de Kamer was ingediend, ontfermde zich zowel de pers als de Cornmissie van Voorbereiding er zich over,
daarna hielden 17 kamerleden er 31 redevoeringen over, maar Kuyper haalde zijn
wet erdoor; de Eerste Kamer verwierp ze
echter, werd ontbonden en aanvaardde ze
in haar nieuwe gestalte.
Het is onmogelijk ook maar kort de
vele interessante kwesties aan te raken,
die in de strijd om deze wetsherziening te
berde kwamen, maar wij sporen met overtuiging alle onderwijsmensen aan van dit
overzichtelijke, objectieve en zeer interessante proefschrift kennis te nemen.
Dr J. Tesser
P. J. A. NUYENS, O.P., Savonarola, de
Monnik op de brandstapel (Graalboekerij) . — Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, 240 pp., geb. Fr. 140
(leden Graalb. Fr. 95) .
Savonarola, de grote laat-middeleeuwse
profeet en predikant, is een teken van
tegenspraak geweest niet alleen voor zijn
stad- en tijdgenoten, maar ook voor de
historici van toen en van nu. De Savonarola-studiën van de laatste decenniën zijn
echter meer en meer in zijn voordeel, en
de laatste grote biografie welke Ridolfi,
naar aanleiding van het vijfde eeuwfeest
van Savonarola's geboorte, in 1952 publiceerde, is een vlammende apologie.
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Ook P. Nuyens biedt ons een gepassionneerde verdediging. Zijn materiaal is
solied en zijn bronnenstudie uitgebreid. Al
zijn wij verheugd nu voor het eerst een
degelijke in het Nederlands geschreven
biografie van deze grote Dominicaan te
bezitten, toch moeten wij op een paar
schaduwzijden in het boek wijzen.
Het werk zou er bij gewonnen hebben
door de chronologie van meer nabij te
volgen.
De taal van de auteur is af en toe
rauw. Hij spreekt over Paus Alexander's
„kruiperige en vleiende omgeving van
kardinalen" (p. 109) , en geeft over het
feest van 31 October 1501 op het Vaticaan details die in dit boek niet passen. .
Het beeld van Alexander VI lijkt ons vertekend. Niet dat wij zijn zedelijk wangedrag negeren of goedpraten, maar zijn
schranderheid en geduld komen niet tot
hun recht.
Onder de andere historische fouten vermelden wij alleen, dat Luthers typering
nog op de totaal verouderde Denifle
steunt (p. 214) .
Herhaaldelijk verkondigt de auteur minder juiste stellingen. Savonarola hoefde
zich aan 's pausen verbod om nog te
prediken niet te storen, want de liefde
voor de Florentijnen was belangrijker dan
de gehoorzaamheid aan de paus (pp. 166167) . In politieke zaken kunnen kloosterlingen beter dan leken principiale richtlijnen en practische toepassingen geven (p.
120) . Een zakelijke, serene, objectieve
levensbeschrijving van de grote Florentijnse boetgezant ware o.i. meer overtuigend geweest. M. Dierickx
Dominicus de JONG, O.C.R., De oorspronkelijke eremietenregel van de
Achelse Kluis.
Bruxelles, Palais
des Académies, 1951.
In 1686 stichtte Petrus Wynants van
Eynatten een „Eremitagie", die tot 1798
voortbestond, daarna opgekocht werd
door baron van Tuyll van Serooskerke te
Heeze, in 1845 verkocht aan de Cisterciensers van Westmalle, die er de Sint Benedictusabdij vestigden, welke nog steeds
als de Achelse Kluis bekend is.
Met ware monnikenvlijt heeft P. de
Jong de kluizenaarsregel van 1689 uitgegeven en toegelicht. Dr J. Tesser

PSYCHOLOGIE E N PSYCHIATRIE
Dit is een tamelijk polemisch boek en
wel om verschillende redenen. Blijken de
Spiegel, Amsterdam, 1950, 139 pp., orthodoxe Freudiaanse leerstellingen op
vele punten reeds zeer aanvechtbaar te
f 5.90.

Anna FREUD, De Psycho- Analytische
De
Beh an deling van Kinderen.
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zijn, nog meer is dit het geval wanneer
men psychische processen van volwasse
nen op kinderen gaat overdragen of kinderen van het volwassenenstandpunt uit
gaat beschouwen.
Reeds in 1913 gaf de Ziiricher predikant Oskar Pfister een boek uit, waarin
heel wat gegevens over de psychoanalyse
van kinderen voorkwamen. In 1920 pu
bliceerde Hermine von Hug Hellmuth belangrijke beschouwingen en in 1921 volgde Melanie Klein. Toen Anna Freud in
1926 haar eigen methode uiteenzette in
een viertal lezingen voor het Weense
Instituut voor Psycho-Analyse en deze in
1927 publiceerde onder de titel Eintiihrung in die Technik der Kinderanalyse,

kwam er onmiddellijk een scherpe reactie
van de groep van Melanie Klein in de
vorm van een Symposion on Child Analysis. Hieraan was het te wijten, dat Anna
Freud geen Engelse uitgever voor haar
werk kon vinden, terwijl er in de U.S.A.
wel een Engelse visie van verscheen.
Kort daarop werkte ze Die Theorie der
Kinder-Analyse verder uit in een bijdrage
voor het tiende Internationale PsychoAnalytische Congres te Innsbruck in
1927.
In 1945 publiceerde ze een derde deel
in de eerste uitgave van het jaarboek The
Psychoanalytic Study of the Child en wel
als een samenvatting van de ontwikkeling, die ze ten aanzien van het begrip
der kinder-neurose gedurende de tussenliggende achttien jaren had doorgemaakt.
De drie bovengenoemde studies werden
samengevat in The Psycho-Analytical
Treatment of Children, dat in 1946 te
Londen verscheen. Van deze laatste publicatie maakte Reinske de Boer een Nederlandse vertaling.
We kunnen hier niet ingaan op de controverse tussen de twee scholen, die zich
groeperen rond Melanie Klein en Anna
Freud. Het betreft belangrijke punten ten
aanzien der methode en der interpretatie.
Daar Anna Freud in 1938 evenals haar
vader naar Engeland uitweek, zijn beide
scholen sindsdien in Londen gevestigd,
wat dus wel gunstig is voor een verdere
discussie en eventuele toenadering. Of
deze toenadering komt of niet, de werken
van Anna Freud blijven van een dergelijke richting en tendenz, dat ze lezers
eisen, die welingelicht zijn en die de gave
des onderscheids bezitten. Daarom hoort
dit boek dan ook slechts thuis in de handen van hen, die deze problemen ex professo of louter theoretisch bestuderen.
Voor hen is het een belangrijke publica-

tie, temeer daar het aantal werken op het
domein der kinderanalyse nog vrij beperkt is.
A. Schrijnemakers

J. L. ARNDT, Sexuologisch Inzicht (Een
Bijdrage tot het Begrip van Sexuele
Moeilijkheden en Afwijkingen) . --H. E. Stenfert Kroese, Leiden, 1951,
125 pp., f 7.40.
In het voorwoord zegt deze bekende
Haagse arts, dat hij zich tot artsen, juristen, paedagogen en maatschappelijke werkers richt om hen langs sobere lijnen een
inzicht te verschaffen in de genese van
sexuele aberraties.
De schrijver verklaart ronduit, dat hij
zich op de eerste plaats baseert op de
visie van Freud ten aanzien van de ontwikkeling van het sexuele. En daarmee
heeft hij dan tevens reeds zijn zwakste
zijde laten zien.
Als arts heeft de schrijver natuurlijk
een grote dosis ervaring opgedaan en uit
dien hoofde moet hij beschouwd worden
als deskundige wat het feitenmateriaal
betreft. Zijn Freudiaanse visie op dit
materiaal leidt echter tot adviezen, die in
hun destructiviteit die van de Amerikaan
Kinsey nabij komen. Zo leest men o.a.
(pag. 102 en 103) : „ .... dat de onanie,
welke op later leeftijd geschiedt in bepaalde omstandigheden als gevangenschap, langdurige scheiding van de partner, volmaakt onschuldig is. Wij kunnen
zelfs verder gaan en beweren, aldus de
schrijver, dat zij somtijds een weldoende
veiligheidsklep is ....". Hij dankt het nl.
aan de onanie, dat vele vrouwen, die hun
partner tijdelijk moesten missen, haar „huwelijkstrouw" wisten te bewaren.
Wat de jeugd betreft, krijgen we het
volgende fraais te horen: „Dat het advies
tot zelfbeheersing geen effect sorteert,
wordt door de frequentie der onanie ruimschoots bewezen. De schuldgevoelens,
welke zich bij de zogenaamde noodonanie
voordoen, berusten op opvoedingsdressaten in de meest uitgebreide zin van het
woord".
Deze opmerkingen zijn vooral zo gevaarlijk, omdat de schrijver daarbij slechts
de z.g. „normale" onanie, de noodonanie
op het oog heeft.
Deze korte citaten tonen ten overvloede, dat aan een dergelijk „sexuologisch
inzicht" in 't geheel geen behoefte bestaat.
Het is wel bedroevend, dat mensen, die
uit hoofde van hun professie en kennis
zoveel opbouwend werk zouden kunnen
doen voor het heil van individu en gemeenschap, in feite de laatste barrières
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neerhalen en dat nog wel in naam der
wetenschap. Met dergelijke inzichten is
elk opvoedingswerk tot mislukken gedoemd. Als dergelijke adviezen aan physisch en psychisch gezonden worden gegeven, wat hebben echte patiënten dan
aan positiefs te verwachten? Met het volledig vrij geven der remmen is nog nooit
iemand genezen. Teugeloosheid leidt
slechts tot een wilde galop, die hoe langer
hoe verder van het juiste spoor afraakt.
Wie dit boek zou lezen om zijn eigen
inzicht te verdiepen, komt bedrogen uit.
Het is slechts geschikt om het inzicht in
(de visie van) anderen te verbreden.
A. Schrijnemakers
Dr W. WINSEIVIILIS, De Psychologie
van het Ongevalsgebeuren. (Verhandeling van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde XVIII) .
Het ongevalsgebeuren heeft de belangstelling zowel van de medicus, technicus,
bedrijfspracticus, socioloog, als van de
psycholoog. De hier geboden studie verdiept heel speciaal de psychologische zijde van het vraagstuk, zonder daarbij
nochtans in de fout te vervallen van aan
de psychologische factoren van de oorzaken een overdreven betekenis toe te kennen.
Na het ongevalsbegrip nader omschreven te hebben, bespreekt de schrijver de
oorzaken en voorwaarden ervan. Vervolgens gaat hij vroegere onderzoekingen na
en beoordeelt hij critisch hun doelstellingen en methodes.
Voor zijn eigen beschouwingen neemt
de auteur de taakdynamiek als uitgangspunt en gaat hij het handelingsveld en de
mogelijke wegen, om het gestelde doel te
bereiken, na. Het blijkt nu, dat de weg
van het „geringste risico" over 't algemeen niet samenvalt met de snelste of
gemakkelijkste weg. Zodoende stelt men
voorkeurscriteria, waarvan naar gelang
de omstandigheden nu eens het ene, dan
weer het andere domineert. Wanneer de
taakdynamiek te sterk wordt, ontlaadt ze
zich over het algemeen langs de snelste
en gemakkelijkste weg, d.w.z. langs de
minder veilige weg. Dit is ook het geval
wanneer het inzicht in de structuur der
situatie tekort schiet. In beide gevallen is
er dan sprake van een z.g. kortsluitingshandeling en deze heeft veel eerder plaats
bij een emotioneel labiel werker dan bij
iemand met een meer stabiel karakter.
Over de kwestie wijdt de schrijver dan
uitvoerig uit.
Niet alle ongevallen kunnen echter
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worden toegeschreven aan taakspanning
en emotionaliteit. Er zijn immers ook vele
ongevallen, die niet zozeer afhankelijk zijn
van de labiliteit van de persoon als wel
van de labiliteit der physische situatie. Er
kan een physische destructie plaatsgrijpen
geheel buiten de persoon om, doch die in
haar verloop ook de persoon treft, terwijl
het voor deze practisch onmogelijk was
dit te voorzien. Op basis van dergelijke
beschouwingen komt de schrijver dan tot
de volgende definitie van ongeval: „Een
physisch gebeuren in de zin van een
destructie, die een of meer personen treft
(of dreigt te treffen) in hun (meestal
lichamelijke) structuur".
Tot slot trekt de schrijver practische
conclusies, die even zovele goede wenken
zijn voor veiligheidsbevordering.
Dit boek is werkelijk een nuttige bijdrage tot het domein der toegepaste psychologie, waarmee alle geïnteresseerden
hun voordeel kunnen doen.
A. Schrijnemakers
J. MASTHOFF-VERMAAS, Het Zeer
Moeilijke Kind. — Van Munster,
Amsterdam, 1950, 176 pp., f 6.90.
In haar proefschrift --- ter verkrijging
van de graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid beschrijft deze arts de behandeling van het zeer moeilijke kind
door de vereniging „Zoekt het Verlorene" te Rotterdam.
In de inleiding beschrijft ze de hoofdlijnen der ontwikkeling in mentaliteit en
daaraan beantwoordende maatregelen ten
aanzien van degenen, die tegen de maatschappij misdoen, m.a.w. van onbarmhartig elimineren tot begrijpende hulppogingen.
Ze behandelt dan allereerst de psychiatrische oriëntatie ten opzichte der psychopathie. Zij gaat daarin de historische ontwikkelingslijnen na van diagnose en therapie aangaande dit probleem. Met Tammenoms Bakker besluit ze, dat er nog
veel zal moeten veranderen, wil men kunnen zeggen, dat er een be vredigende toestand is geschapen tegenover de misdadige abnormale. Ze pleit o.a. voor meer
psychiatrisch toezicht in gevangenissen en
huizen van bewaring, voor oprichting
van psychopaten-consultatiebureaux en
voor het opnemen der criminele psychiatrie als onderdeel der sociale psychiatrie
in de medische opleiding.
Ook is ze het met Carp eens, dat de
Kinderbescherming niet van één bepaald
gezichtspunt uit kan bekeken worden,
maar dat er een innige samenwerking
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moet zijn tussen de beoefenaren van allerlei takken van wetenschap, waaronder
dus noodzakelijk ook niet-medisch geschoolden.
Wat de diagnose betreft, kant ze zich
vooral tegen het stempel „psychopaath",
dat vaak al te voorbarig op moeilijke kinderen wordt gedrukt. Ze stelt daarom
voor zeer zuinig te zijn met het woord
psychopathie en wenst de uitdrukking
„gepsychopathiseerd" te zien vervallen,
aangezien men met dit laatste woord
niets anders zegt dan dat het toestandsbeeld op een psychopathie lijkt, maar het
in wezen niet is.
Verder is ze er een sterke voorstandster van om aan anti-sociale naturen ook
na het bereiken der chronologische meerderjarigheid verdere hulp en leiding te
bieden.
In de volgende hoofdstukken behandelt
ze het ontstaan van de vereniging „Zoekt
het Verlorene" en gaat haar drieledige
werkwijze na van Voorzorg, Zorg en
Nazorg. Deze onderverdeling geeft het
verdere plan van het boek weer. Haar
eigen ervaringen in dit verband worden
met vele interessante voorbeelden uit de
practijk geïllustreerd.
Voor allen, die werkzaam zijn in de
jeugdbescherming valt er veel practisch
nut uit deze dissertatie te trekken.
A. Schrijnemakers
Paul REIWALD, Het bedreigde Ik. Een
psychologische gids in de verwarring
van onze tijd. Vert. Drs F. de Vries.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam,
1954, 192 pp., f 5.90.
Een gids tot zelfopvoeding met behulp
van psychologie. De mens van deze tijd
wordt geplaatst voor de bewegingen van
zijn gevoelsleven, en hij ontvangt goede
wenken voor een vormgeving van dit
affectieve leven. Dit gebeurt op eenvoudige wijze, aan de hand van sprekende
voorbeelden. Het is echter te betreuren,

dat de auteur een zuiver aanvoelen va n
religieuze waarden schijnt te missen. Heel
deze zelfopvoeding culmineert in een instemming met een groot bewegingsproces,
het leven. Wie het zuiver psychologische
weet los te maken uit het kader van deze
onaanvaardbare wereldbeschouwing, zal
met vrucht van dit boek kennis nemen.
J. M. Kijm

.

Prof. Dr H. C. RiiMKE, Nieuwe Studies
en Voordrachten over Psychiatrie.
LIitg. Scheltema & Holkema N.V.,
Amsterdam, 1953, 272 pp., f 16,50
geb.
Iets minder lijvig dan de eerste bundel
Studies en Voordrachten is deze verzameling nog meer gekenmerkt door een
persoonlijk karakter en een breed menselijk standpunt, dat speciaal tot uiting komt
in de opstellen over „De psychiatrische
beoordeling van dienstweigeraars" en „De
psychische stoornissen van de gezonde
mens". Van groot wetenschappelijk belang zijn „De betekenis van de phaenomenologie voor de kliniek van lijders aan
waanvormende ziekten", „Over kliniek en
psychopathologie der dwangverschijnselen" en „Late werkingen van psychotraumata. Bijdrage tot de kennis der psychogenie". Het is in een korte bespreking
schier onmogelijk de voortreffelijkheden
van alle andere samenstellende delen van
dit boek te noemen, laat staan nader toe
te lichten. De m.i. zwakste bijdragen zijn
die over „Kerk en echtscheiding" en „Het
sexuele vraagstuk", om reden dat Schr.
zich hier bepaald tot vage omschrijvingen
en de Katholieke visie onbesproken laat.
Al met al worden deze Nieuwe Studies en
Voordrachten over klinische psychiatrie,
psychopathologie, psychologie, phaenomenologie, sociale psychologie en -psychiatrie, en problemen van algemener
aard nadrukkelijk ter lezing aanbevolen
aan hen, die op deze gebieden enigermate
georiënteerd zijn.
J. J. C. M., arts.

SOCIOLOGIE
Jean VILLAIN, S.J., L'Enseignement
social de l'Eglise, I-II (Bibliothèque
de la Recherche Sociale) . r Spes,
Parijs, 1953, 240 en 350 pp., Fr. Fr.

450 en 600.
Als vrucht van lange ervaring (J. Villain was eertijds leider van het bekende
sociale studiecentrum der Action Populaire) heeft de huidige hoofdredacteur
van „Etudes" zijn lessen aan het Institut

Catholique te Parijs in drie delen uitgegeven en toegankelijk gemaakt voor een ruimer publiek. Terwijl hij in een eerste deel
de leer van de Kerk tegenover kapitalisme en socialisme situeert, wordt in een
tweede deel de positieve leer van Rome

uiteengezet. Een algemene hervorming
van het kapitalistisch regime is onvermijdelijk. Vanuit de grondbeginselen over
eigendom en arbeid volgen gedetailleerde

.
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studies over loon,
studies
loon, syndicalisme,
syndicalisme, klassenklassenstrijd en
~ telkens
telkens in
in
striid
en staatsinterventie
staatsinterventie —
nauwe aansluiting met het historisch
historisch persperspectief en de immer
pectief
immer veranderende probleproblematiek. Teksten
Teksten vanaf Pius IX tot Pius
matiek.
Pius XII
XII
staven de streng
streng theoretisch
theoretisch gehouden
gehouden uituiteenzetting en
en tonen
tonen hoe de
eenzetting
de leer
leer voortduvoortdurend gewijzigd
wordt naargelang
rend
gewijzigd wordt
naargelang de ververanderde toestand nieuwe
nieuwe maatregelen
maatregelen ververeist.
Een derde deel,
deel, waarin
waarin de
deontwikkeling
ontwikkeling
van de
en van de
van
de onderneming
onderneming en
de beroepsberoepsorganisatie wordt
wordt behandeld,
organisatie
behandeld, zal
zal later
later
verschijnen.
Het is echter
echter vreemd
vreemd dat
dat in
ingeen
geen enkel
enkel
hoofdstuk de internationale
hoofdstuk
internationale sociale
sociale leer
leer
der Kerk
wordt behandeld.
behandeld. De
De overweoverweder
Kerk wordt
gend op Frankrijk
gend
Frankrijk afgestemde
afgestemde aandacht
aandacht
van de
de auteur
auteur kan
kan zulks
zulks verklaren,
verklaren, maar
maar
niet aanvaardbaar
aanvaardbaarmaken.
maken. J. J.Kerkhofs
Kerkhofs
niet
Dr Ir H.
H. van RIESSEN,
RIESSEN, De
De maatschappij der
der toekomst. r-~ F.
F. Wever,
pij
Wever, Franeker, 1953,
neker,
1953, 2e druk, 346
346 pp.,
pp., ff 8.90.
8.90.
Dit boek
boek van
vandedeDelftse
Delftsehoogleraar
hoogleraar
voor Calvinistische
naar
voor·
Calvinistische wijsbegeerte
wijsbegeerte is,
is, naar
hij
hij zelf schrijft,
schrijft, uit
uit een
een diepe
diepe verontrusverontrusting over
over de
demaatschappelijke
maatschappelijke ontwikkeontwikketing
ling ontstaan.
Daar draagt
draagt het
het in
inzijn
zijn
ontstaan. Daar
vaak wat al
al te
te zware
zware en
en verheven
verheven taal
taal de
de
vermoeiende
sporen van.
van. Maar het is
vermoeiende sporen
is zezeker geen
ker
geen goedkope
goedkope jammerklacht
jammerklacht over
over
planning en
en collectivering,
collectivering, die
die
organisatie, planning
overigens de grote
grote dreiging
dreiging voor
voor mens
mens en
en
maatschappij
maatschappij uitmaken
uitmaken volgens
volgens deze
deze
schrijver. Het
Het is
is jammer,
jammer, dat men
men het
~et
schrijver.
boek
boek een
een zekere
zekere eenzijdigheid
eenzijdigheid van
van blik,
bhk,
een
zwarte kijk,
een geprononceerd
geprononceerd zwarte
kijk, een
een tete
grote heftigheid
aanklacht en
en te
te somsomheftigheid van aanklacht
bere waarschuwingen voor de
de naaste
naaste toekomst
De christelijke
christelijke
komst wel moet
moet verwijten.
verwijten. De
visie van
van deze
deze wijsgeer
wijsgeer schijnt
schijnt mij
mij soms
soms
visie
nodeloos vertroebeld
vertroebeld door
door individualistiindividualistinodeloos
sche
sche en
en conservatieve
conservatieve vooroordelen.
vooroordelen.
kritiek neemt
neemt niet
niet weg,
weg, dat
dat dit
dit werk
werk
Die kritiek
vaak tegen
tegen Marx,
Marx,
(dat zich
zich uiteraard
uiteraard vaak
(dat
Mannheim, Burnham,
Polak keert)
keert)
Mannheim,
Burnham, F.
F. L. Polak
een ernstige bijdrage tot de analyse derenrstigbjdaoenlysr
Interesmaatschappij-ontwikkeling levert. Interessant
sant is
is het
hetoverzicht
overzicht over
over„Utopieën",
"Utopieën",
Plato'sRepubliek
tot Orwell's
Orwel!' s1984.
1984.
van Plato's
Republiek tot
Het belangrijkst
belangrijkst zijn
zijn m.i.
m.i. de
de hoofdstukken
hoofdstukken
V en
VI, resp.
resp. over
overwetenschap
wetenschap en
en techtechen VI,
en over
overde
demaatmaatniek in
in onze
onze maatschappij
maatschappij en
schappij
schappij der toekomst.
toekomst. Doordat het
het boek
boek
een zakenregister
zakenregister en
en talrijke
talrijke verwijzingen
verwijzingen
naar andere
andere literatuur
literatuur bevat,
bevat, is
is het
het ook
ook
als wegwijzer
En een
een bijbijwegwijzer zeer bruikbaar.
bruikbaar. En
zondere
aanbeveling isis wel.
wel, dat het
zondere aanbeveling
het in
in-middels reeds
zijn derde
derde druk
druk heeft
heeft be
be-middels
reeds zijn
leefd.
J. v. d.J. Ven
v. d. Ven
leefd.

287

fiDes de
de
Nell VERBEKE,
VERBEKE, Détresse
Détresse des
des filles
joie.
~ Edit.
Edit. Universitaires,
Parijsjoie. --Universitaires, ParijsBrussel,
66.
Brussel, 1953,
1953, 178
178 pp.,
pp., Fr. 66.
Een
sociale assistente,
assistente, die
die sinds
sinds jaren
jaren
Een sociale
begaan
het walgelijk
walgelijk probleem
probleem van
begaan is met het
de
prostitutie, die
alle aspecten
aspecten van het
het
de prostitutie,
die alle
ellendig
prostitués heeft
heeft leren
leren
ellendig leven
leven der
der prostitués
een home
home in de
de
kennen en
en nu
nu voor
kennen
voor haar een
op
grootstad
geopend, maakt
maakt ons
ons op
grootstad heeft
heeft geopend,
schrijnende
deze etterende
etterende
schrijnende wijze
wijze attent op deze
van de
demenselijke
menselijke samenleving.
samenleving.
wonde
wonde van
Beter
keurige statistieken
statistieken het
het kunnen
kunnen
Beter dan keurige
doen,
deze overvloedige
overvloedige gegegegedoen, stellen
stellen ons deze
vens uit de
de duistere
duistere onderwereld
onderwereld voor een
een
ontzaglijke
verantwoordelijkheid. Hoe
ontzaglijke verantwoordelijkheid.
Hoe isis
het mogelijk
mogelijk dat men zo lamlendig blijft in
een euvel
euvel dat
dat zoveel
zoveel
de bestrijding
van een
de
bestrijding van
schone
mensenlevens te gronde
gronde richt?
richt? Laschone mensenlevens
ten
bevoegde instanties
instanties dan toch
toch eineinten de bevoegde
alzijdige en
en doeltreffende
doeltreffende wijze
wijze
delijk
delijk op alzijdige
optreden
tegen deze
deze onmenselijke
onmenselijke slavinslavinoptreden tegen
nenhandel.
het boekje
boekje
nenhandel. Ondertussen
Ondertussen zal
zal het
van Mej.
Mej. Verbeke,
Verbeke, dat
dat trouwens
trouwensingeleid
ingeleid
Carwerd
volksvriend als Mgr Carwerd door een volksvriend
dijn,
bij velen de
de edelmoedigheid
edelmoedigheid opwekopwekdijn, bij
ken om mee te werken
werken voor
voor de
de rehabilitarehabilitazovele ongelukkigen
ongelukkigen die
die toch
toch onze
onze
tie van zovele
A. Snoeck
zusters
zijn. zijn. A. Snoeck
zusters
Georges
Ie travail
travail
Georges FRIEDMANN, Ou va le
Parijs, (1953)
(1953),,
humain1
humain? ~ Gallimard, Parijs,
400
Fr. 700.
700.
400 pp.,
pp., Fr. Fr.
In een rijk
rijk gedocumenteerde
gedocumenteerde en
en genuangenuanceerde
studie analyseert
analyseert Friedmann
Friedmann de
de
ceerde studie
arbeid als een
een levende
levende menselijke
menselijke werkewerkelijkheid. Hij
onderscheidt het
het „natuurlijk
"natuurlijk
lijkheid.
Hij onderscheidt
van het
het
milieu" der
afgelegen dorpjes
dorpjes van
milieu"
der afgelegen
"technisch
en Detroit.
Detroit.
„technisch milieu"
milieu" te
te Chicago en
Na onderzoek
onderzoek van
van verschillende
verschillende pogingen
pogingen
Na
om het
het technisch
technisch milieu
milieu tete„humaniseren",
"humaniseren",
hij de technische
technische opleiding
opleiding der
der
beschouwt hij
uit een
een humahumaFranse arbeidersjeugd
arbeidersjeugd van uit
Franse
Hij doet
doet twee voornistisch standpunt.
standpunt. Hij
nistisch
stellen: ten
ten eerste,
eerste, de
de fabrieksarbeid
fabrieksarbeid tete
stellen:
onder een
een psycho-physiologisch
psycho-physiologisch
plaatsen onder
toezicht; ten tweede, de mens
mens vooral
vooral buibuitoezicht;
de fabriek
fabriek meer
meer tot
tot zijn
zijn recht
recht tetelaten
laten
ten de
en gedurende
gedurende de
de
komen, d.w.z.
komen,
d.w.z. op school en
ontspanningstijd der
volwassenen. Dat
Dat
ontspanningstijd
der volwassenen.
vijfden van de
de arbeiders
arbeiders enkel
enkel maar
maar
vier vijfden
seriewerk, waar geen
geen vakopleiding
vakopleiding voor
voor
seriewerk,
nodig is, verrichten, geeft
geeft hij
hij toe.
toe. Daarom
Daarom
zou men
men de
de vraag
vraag kunnen
kunnen stellen,
stellen, of
of er
er
zou
nog sprake
sprake kan
kan zijn
zijn van
van een
een„meer"meerdan nog
en door
door de
de arbeid?
arbeid? Deze
Deze
mens-worden" in en
haar
vraag stelt
stelt Friedmann
Friedmann in
in geheel
geheel haar
vraag
een volkomen
volkomen bevredibevredicomplexiteit, maar een
hij niet.
niet.
gend antwoord geeft
geeft hij
gend
Rousseaux
R. Rousseaux
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EN VERHALEN
VERHALEN
ROMANS EN
80ris SIMON,
SIMON, De
Devoddenrapers
vodde:nrapers van
vanEmBm-- men uit
uit een
een Hollands
HollandsBinnenhuisje:
Binnenhuisje: coëcoëBoris
ducatie, woningnood,
woningnood, onwennigheid
onwennigheid met
met
maÜ8. --Fontein,Utrecht,
Utrecht,Sheed
Sheed ducatie,
maiis.
DeDe
Fontein,
and Ward,
gezelligheiden
Ward, Antwerpen,
Antwerpen, 1954,
1954, 213
213 buitenlanders, rustige gezelligheid
en pretpretand
tige
familiesfeer. P. van
Doornik
tige familiesfeer.
P. van
Doornik
pp., ff 4.50.
4.50.
pp.,
verhaal van
van een
een echt
echtavontuur
avontuur dat
dat
Het verhaal
Eva M.
M. GOWENUS,
GOWENUS,Kristina,
Kristina,vert.
vert. door
door
wordt aan
aan de
depoorten
poortenvan
vanParijs,
Parijs, Eva
beleefd wordt
L. De
DeTombe
Tombe(Triomfreeks,
(Triomfreeks,5).
5).------J.J.
de schrijver
schrijver zijn
zijn boek
boek als
alsondertitel
ondertitel
gaf de
pp.,
van
Tuyl,
Antwerpen,
1953,
213
Tuyl.
Antwerpen.
1953.213
pp.,
mede. Boris
80ris Simon
Simon vertelt
vertelt over
overh'et
liet werk
werk
mede.
Fr. 130
130 (in
(inreeks
reeks Fr.
Fr. 65)
65)..
abbé Pierre,
Pierre, dat
dat de
delaatste
laatstemaanden
maanden
van abbé
Het
Het gegeven
gegeven van
van dit
ditverhaal
verhaal leende
leende
aandacht van
van geheel
geheelFrankrijk,
Frankrijk, ja,
ja, van
van
de aandacht
een
voorzeker tot
tot het
het schrijven
schrijven van
van een
Europa op zich
zich getrokken
getrokken heeft.
heeft. Hoe
Hoe het
het zich voorzeker
machtige en
en aangrijpende
aangrijpende roman.
roman. Een
Een
ontstond, hoe
hoe het
het groeide
groeide ondanks
ondanks alle
alle machtige
ontstond,
uit St
St Annen
flinke kapiteinsdochter
kapiteinsdochter uit
Annen in
in
endedeimmerdurende
immerdurende flinke
gebrek en
en ellende
ellende en
gebrek
Zweden
een veel
veelouder
ouderfamilielid
familielid
Zweden huwt
huwt een
van daklozen
daklozen e.d.
e.d.
toeloop van
haar moeder
moeder uit de
de nood
nood tetehelpen.
helpen.
auteur heeft
heeft er
er een
een levend
levend relaas
relaas om haar
De auteur
Haar huwelijk
huwelijk wordt een
een volledige
volledige mismiste boek
boek gesteld,
gesteld, dat
dat niet
nietzal
zalnalaten
nalaten Haar
van te
lukking. Wanneer echter
echter haar
haar man
man sterft
sterft
diepe indruk
indruk op de
de lezer
lezer tetemaken.
maken. lukking.
een diepe
gaat de
de nog
nog jonge
jonge vrouw
vrouw een
eennieuwe
nieuwe
men hier
hier kennis
kennis gaat
Met ontroering
ontroering neemt
neemt men
Met
liefde tegemoet
tegemoet met
met de
de gedroomgedroomdit apostolaatswerk
apostolaatswerk dat
dat abbé
abbéPierre
Pierre jeugd en liefde
van dit
held uit
uit haar
haar jeugd.
jeugd. Doch
Doch deze
deze sterft
sterft
de armsten
armsten der
der armen
armen uitoefent.
uitoefent. De de held
onder de
ook! Na
Na een
eenaanval
aanvalvan
vankrankzinnigheid
krankzinnigheid
voddenrapers van Emmaüs is een boek
boekvodenrapsEmui ook!
wordt Kristina
weer geheel de
Krlstina weer
de oude.
oude. Het
Het
dat ik in
in handen
handen wens
wens van
vaniedere
iederekathokatho- wordt
boek eindigt
eindigt op een
een slotaccoord
slotaccoord in
in mamaliek.
leert hij,
hij, meer
meer dan
dan waar
waar ook,
ook, boek
liek. Hier leert
„de mens is
jeur: "de
is groter
groter dan
dan zijn
zijn noodlot
noodlot
betekent: christelijke
christelijke charitas.
charitas. In
In een
een jeur:
wat betekent:
door de
de liefde".
liefde". Dit alles
alles isis waar,
waar, maar
maar
dan iets
tijd als
de onze,
onze, méér dan
iets anders
anders door
tijd
als de
genoeg wordt
wordt het
jammer genoeg
het verhaal
verhaal niet
niet
noodzakelijk; als
we waarlijk
waarlijk christenen
christenen jammer
noodzakelijk;
als we
verteld. Buiten
Buiten enkele
enkele delicate
delicate
willen zijn.
Joh. Heesterbeek waarachtig verteld.
willen
zijn. Joh. Heesterbeek
passages, waar
waar het
het goede
de
passages.
goede hart
hart van
van de
Arie
van der
der LUGT,
LUGT, God schudde
schudde de schrijfster
Arie van
schrijfster haar
haar pen en talent
talent leidt,
leidt, blijven
blijven
wateren.
watern. de personen bleek, bloedloos
bloedloos en
en onwerkeonwerkeCharles
engel en de harp.
harp. lijk.
Charles TERROT.
TERROT, De engel
lijk. P. Van Doornik
P. Van Doornik
Neder!. van Hans
Hans van
vanAssumburg.
Assumburg.
Nederl.
Serge GROUSSARD, Vrouw zonder
zonder verH.
WOLFENBUTTEL-van ROOIJEN,
ROOIJEN, Serge
H. WOLFENBUTTEL-van
leden, vert.
vert. van
van N. van
leden,
van den
den EerenBerengrote vriendschap
vriendschap (Huisbiblio(HuisbiblioDe grote
beemt. 2de dr. (Regenboog-serie)
--beemt.
(Regenboog-serie).. —
theek
het Gezin)
Gezin).. —
--- HofboekeHofboeketheek voor het
P. Vink,
Vink. Antwerpen,
Antwerpen, 1953,
1953, 360 pp.,
pp.•
rij.
ieder. gegerij, Hasselt.
Hasselt, 1954.
1954, 238
238 pp. ieder,
geb.
(buiten reeks
reeks Fr.
Fr. 80)
80)..
geb. Fr. 65 (buiten
ill
.• geb.
Fr. 105
105 (in
(in reeks
reeks Fr.
Fr. 60)
60)
ill.,
geb. Fr.
ieder.
van vorig
vorig jaar
Deze Femina-prijs
Femina-prijs van
jaar behandelt een constructief tot roman
roman uitgeuitgeHet
eerste boek
boek is
is een
een machtig
machtig stuk
stuk handelt
Het eerste
de hereboeren
hereboeren en
en bouwd
epiek.
over de
bouwd fait
fait divers.
divers. Mado
Mado Lemoine
Lemoine heeft
beeft
epiek. Het verhaalt over
haar man,
man. een
een rijk
rijk grondbezitter,
grondbezitter. ververkeuteraars
de monding
monding haar
keuteraars op de eilanden aan de
moord. Zij
Zij wil naar
naar Parijs,
Parijs, doch
doch mist
mist de
de
der
Ne- moord.
der grote
grote rivieren
rivieren van Vlaanderen en Nesneltrein. Vluchtend
Vluchtend voor
voor de
de politie,
politie,
derland.
hun tragische
strijd bij
de sneltrein.
derland, en
en hun
tragische strijd
bij de
wordt zij
zij voor
voor een
ramp
Februari 1953.
stijl heeft
heeft wordt
een „lift"
"liff' tot
tot Parijs
Parijs aan
aan
ramp van
van Februari
1953. De stijl
boord genomen
genomen van
van een rivieraak.
rivieraak. Het
Het
iets van de
de nuchterheid
nuchterheid van Walschap
en boord
Walschap en
verhaal speelt
speelt in de vijf dagen,
reis
dagen. die de reis
van
volkse
vanvan
Coavan het
het warme
warmeenenmilde
milde
volkse
Ø verhaal
duurt; de
de beklemmende
len.
het een
een stoer
stoer brok
brok geloof
geloof duurt;
beklemmende atmosfeer
atmosfeer binnen
binnen
len. Tevens is het
de afgeslotenheid
afgeslotenheid van
van een schip,
in
duistere nacht
nacht van
van de
debeproeving.
beproeving. de
schip. de spanspanin de duistere
ning tussen
tussen de drie
de gedrie protagonisten:
protagonisten: de
Een
boek uit
uit de
de wijdse
wIjdse polders
polders met
met de
de ning
Een boek
heimzinnigevrouw.
vrouw, die
die geen
zware
man en heimzinnige
geen ware
ware liefde
liefde
zware dijken.
dijken,een
een boek
boek van
van een man
kent maar
maar zich
zich sexueel
sexueel des te
een
christen. Het
te sterker
sterker tot
tot
een christen.
Het tweede
tweede heeft
heeft iets
iets vvan
an kent
de mannen
aangetrokken voelt,
voelt, de schipJerome K. Jerome's The
mannen aangetrokken
Passing of the
the JeromK. 's de
schipThe Passing
Third
Floor Back,
Back, maar
per Malard
de matroos
matroos Jeanjean,
Jeanjean, die
die
Malard en de
Third Floor
maar dartel
dartel en
en speels per
Mozartiaans scherzo
een beiden
verteld:
beiden op
op hun
de vrouw
vrouw begeren,
begeren,
hun wijze
wijze de
verteld: een
een Mozartiaans
scherzo op een
oude
melodie. Het mysterie
mysterie van het
het stilaan
stilaan aan
aan het licht komen
komen van haar
haar
oude vergeten
vergeten melodie.
eerbied. Hoe
de
goedheid en de eerbied.
geheim, haar
haar vluchtige
vluchtige verhouding met de
de goedheid
Hoe hiermede
hiermede geheim,
in
meest trieste
trieste situatie
beste. wat schipper,
schipper, en
en de
de chantage van de
de matroos.
matroos.
in de meest
situatie het
het beste,
in
hart schuil gaat, weer
weervrij
vrij komt.
komt. Dit
Dit alles
alles behandeld
behandeld in
in „objectieve"
"objectieve" stijl.
stijl.
in ieders
ieders hart
Het
een lichter
lichter genre.
genre. Een
Een
Voor volwassenen. De
Voor
De Nederlandse
Nederlandse uituitHet derde
derde is
is van een
A. Deblaere
fris
meisjesverhaal met
proble- gave
gave is keurig
keurig verzorgd.
verzorgd.
A.
fris meisjesverhaal
met typische proble-
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daad niet helemaal ongelijk, als zij kritiek uitoefenden op de methodes
en resultaten van de kerkelijke wetenschappen; ook moet men ruiterlijk
toegeven dat hun geest van kritiek al borg deze grote gevaren in zich
voor sarcasme (Duchesne) of geestelijke hoogmoed (Loisy) — in den
beginne gericht was op het waarachtige welzijn van de Kerk. Het is niet
zo verwonderlijk dat Sabatier er een katholieke renaissance in zag.
Het was de Modernisten niet zozeer te doen om hervormingen op
praktisch of administratief terrein, maar hun typisch speculatieve instelling richtte zich op de opvatting en de structuur van het geloof zelf.
De term Modernisme is in religieuze zin van Nederlandse origine en
werd het eerst gebruikt door Dr Abraham Kuyper in zijn lezing van
1871: Het modernisme, een fata morgana op christelijk gebied (Amsterdam, 1871) . „Het gaf toe, dat men niet teveel voor den hemel, maar
allereerst voor deze aarde moest leven. Toe, dat de studie der natuur
leidsvrouw moest zijn ook bij de studie van het Koninkrijk des Geestes.
Het gaf toe, dat bij strijd tussen deze en die andere wereld, deze nooit
wijken mocht, en er dus geen wonder kon zijn. Het gaf toe, dat nog van
supranaturalisme te spreken een blaam in zich besloot voor dezen stand
der dingen, die geen echte zoon van onze eeuw dulden mocht. Ja, het
gaf uitdrukkelijk toe, dat, zou er Godskennis zijn, ze uit den mensch,
gelijk hij is, verklaard moest worden, en zou er nog een Christendom
gelden, dit zijn absoluten titel van „eenig waren godsdienst", af moest
leggen om voortaan gelijkvloers te wonen met die andere godsdiensten,
die het dusver als afgoderij had geschuwd" (t.a.p., blz. 26-27) .
Dat het Modernisme het eerst vat kreeg op het Protestantisme, is
alleszins begrijpelijk, want de profeten der nieuwere wijsgerige stelsels
waren allen van protestantsen huize en zij hadden er een vrijzinnigheid
in het leven geroepen, die een gunstige voedingsbodem was voor de
nieuwe opvattingen. Kant had bij velen het vertrouwen ondermijnd in
de kracht van de rede, die in de traditionele, sterk scholastiek gekleurde
theologie der Protestanten, nog altijd een rol van betekenis had vervuld,
ondanks de geringschatting, om niet te zeggen: verachting, waarmee de
vader der Reformatie, over de taak van het verstand in geloofszaken
had gesproken.
„Epochemachend" werd hier Friedrich Schleiermacher (t 1834 ) . Pietistisch gevormd in het paedagogium der Hernhutters te Niesky, kwam
deze Breslauer predikantenzoon onder de invloed van de Verlichting,
het Rationalisme en de Romantiek. In 1804 benoemd tot hoogleraar te
Halle, verwisselde hij deze plaats voor een post als predikant aan de
Drievuldigheidskerk te Berlijn in 1809, waar hem het volgend jaar
opnieuw het hoogleraarschap werd aangeboden aan de nieuwe universi-
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teit. In zijn in 1819 verschenen Glaubenslehre verkondigde hij dat godsdienst geen systeem van waarheden is, maar „Sinn und Geschmack f ur
das Unendliche", voortkomend uit het „Gemuth", het subjectieve, dat
echter met het objectieve, het Universum, correlaat is. Waar gemoed en
universum in relatie treden, hebben we te doen met vroomheid, een
„schlechthinniges Abhángigkeitsgef uhl". Godsdienst is dus iets persoonlijks en verschilt bijgevolg voor individuen en volkeren. Onder de
verschillende godsdiensten is de christelijke de hoogste, omdat deze het
meest beantwoordt aan de verlossingsbehoefte van de mens. Maar de
leerstellingen van het Christendom zijn slechts uitdrukkingen van vrome
gemoedstoestanden en dus aan verandering onderhevig. Dogmatiek is
de beschrijving van het geloof volgens de voor een bepaalde tijd geldende beschouwingswijze; het geloof blijft, maar de theologie verandert.
Als godsdienstfilosoof is Schleiermacher de meest invloedrijke figuur
onder de liberale Protestanten.
De liberale geschiedschrijving attaqueerde met haar eigen methode
de Openbaring weer op geheel andere wijze. Haar coryphee was :op het
eind der 19e eeuw Adolf von Harnack, een man van onbegrijpelijke
werkkracht en kennis, maar met bitter weinig geloof. Het evangelie
geeft een verdraaid beeld van Jesus en zijn leer, die tenslotte te herleiden is — aldus deze school --- tot de verkondiging van Gods vaderschap over alle mensen: een zuivere religie van de geest, zonder dogmata, zonder riten, zonder hiërarchie. De kerkelijke organisatie is het
product van het milieu, waarin het Christendom is verschenen.
In Frankrijk zijn de leerstellingen van de protestantse liberale school
vooral gevulgariseerd door Auguste Sabatier in zijn Esquisse d'une
philosophie de la religion (1897) en zijn Les religions de l'autorité et la
religion de l'esprit.
Volgens deze opvattingen staat het, in overeenstemming met Kants
postulaten, absoluut vast dat God voor het menselijk verstand ontoegankelijk is, zodat bijgevolg echte objectieve openbaring of zelfmededeling Gods aan de mens over Zichzelf tot de onmogelijkheden behoort.
De dogma's, die de pretentie hebben, de inhoud dezer (onmogelijke)
Openbaring in vaststaande formules tot uitdrukking te brengen, kunnen
dus niets anders zijn dan subjectieve scheppingen en missen alle waarde.
Waar komt dan de godsdienst vandaan? Niet uit de Zelfopenbaring
Gods, maar uit de diepe behoeften van het menselijk hart (Denz, 2074) .
Godsdienst is een bepaald verschijnsel in het leven en moet dus van
daaruit worden verklaard.
De aanhangers van deze opvattingen kwamen natuurlijk, voor zover
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zij als dominee in de zielzorg werkzaam waren, voortdurend in conflict
met de uit veel rechtzinniger mentaliteit geboren formulieren en riten
van hun kerkgenootschappen. Men herinnere zich slechts het aandoenlijk verhaal over Kuypers ervaringen in het dorpje Beesd, waar zijn
moderne opvattingen botsten op de rechtzinnigheid der eenvoudige
gelovigen. Voor Kuyper (en zijn vrouw) werd deze ontdekking aanleiding tot bekering. Maar bij de meesten leidde het verschijnsel ertoe dat
zij de overgeleverde teksten aan een voortdurende mentale aanpassing
onderwierpen, zodat onder de oude voorgeschreven formules geheel
nieuwe en totaal strijdige begrippen werden geschoven, zo ongeveer als
later het Nationaal-Socialisme met de christelijke terminologie zou doen.
Men mag gerust zeggen dat op deze manier de dubbelzinnigheid georganiseerd werd onder een vrij grote groep „moderne" predikanten.
Hoe reageerde de katholieke wetenschap op deze tijdgeest?
Leo XIII had de Kerk haar plaats in het culturele leven hergeven.
Hij had dit niet op de laatste plaats bereikt door nieuwe bezieling te
brengen in de kerkelijke wetenschap.
Frankrijk, dat zowel in de Middeleeuwen door de universiteit van
Parijs als in de 17e eeuw door Mabillon, Bossuet, Petavius en zovele
anderen, een leidende rol in de katholieke wetenschap had gespeeld,
stichtte zijn Instituts Catholiques en weldra waren er scherpzinnige
katholieke geleerden, die open stonden voor de nieuwe, vooral in Duitsland ontwikkelde methodes van historische kritiek en met hun aangeboren, nationale synthetische geest hun voordeel deden met het almaar
aangroeiend feitenmateriaal. Louis Duchesne - 1922; zijn markant portret bij M. de la Bédoyère, The lifee o f Baron von Hiigel, Londen 1951,
tegenover blz. 60) bracht de historische kritiek in ere ( door zijn sarcastische aanleg echter ook in discrediet bij vele conservatieve rechtzinnigen) en zijn leerling Alfred Loisy - 1940) scheen voorbestemd om ook
de katholieke bijbelwetenschap uit haar verkommerd bestaan tot nieuw
leven te brengen, evenals Pater Lagrange O.P., die te Jerusalem een
centrum voor bijbelse studies inrichtte.
Ook in de provincie vielen jonge katholieke geleerden weldra op,
zoals Pierre Batif f ol (1- 1929) te Toulouse, die de grote Harnack voortdurend op de vingers tikte, of zo men wil, op diens positief theologische
hielen trapte; in Lyon schreef Tixeront zijn nog altijd waardevolle
dogmageschiedenis. Door de Bulletin Critique (Duchesne) , de Revue
Biblique internationale (Lagrange) , de Revue d'histoire et de littérature
religieuses (Loisy en Lej ay) , de Bulletin de littérature ecclésiastique,
brachten deze pioniers hun denkbeelden tot ver over de landsgrenzen.
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met de
de kerkleer
kerkleer —,
en evenwichtige
evenwichtige geesten,
geesten, zoals
zoalsGeorge
GeorgeTyrrell
Tyrrell
op minder
minder geniale
geniale en
vat op
(t1909)
1909),, een
eenpiëtistisch
piëtistisch aangelegde
aangelegde bekeerling
bekeerling en Jezuïet,
Jezuïet, en de
de OosOos~
(t
tenrijkse baron
Florence geboren
geboren als
als zoon
zoon van
van
tenrijkse
baronvon
von Hügel.
Hiigel. Deze,
Deze, in Florence
koninklijk~keizerlijk diplomaat
Schotse moeder,
moeder, maar
maar sinds
sinds
een koninklijk-keizerlijk
diplomaat en
en een Schotse
1871
Londen levend
levend (aldaar
(aldaar jt 1925)
1925),, maakte
maakte er
er kennis
kennis met
met
1871 meestal te Londen
hij
Tyrrell, die er
er zijn
zijn welsprekende
welsprekende stem deed
deed horen
horen van
van 1896,
1896, toen
toenhij
Tyrrell,
moest aftreden als moraal-professor
moraal~professor te Stoneyhurst,
Stoneyhurst, tot 1906,
1906, het
het jaar
jaar
moest
hij uit
Jezuïetenorde werd
Door von
von Hugel
Hügelwas
washij
hijinin
waarin hij
waarin
uit de Jezuïetenorde
werd gezet. Door
kennis gekomen
gekomen met
werken van
van een
een aantal
aantal Franse
Franse geleerden
geleerden als
als
kennis
met de werken
hijversterkt
versterktwerd
werd
Laberthonnière, Blondel
Blondel en
enLoisy,
Loisy,waardoor
waardoorhij
Bergson, Laberthonnière,
anti~intellectualistische opvatting van
van de
de kathokatho~
in zijn mysticistische en anti-intellectualistische
lieke godsdienst.
godsdienst. Bij
Bij hem
hem zien we
we wel
wel heel
heelduidelijk
duidelijk de
de invloed
invloed van
van
lieke
Kants agnosticisme
agnosticisme en
en Schleiermachers
Schleiermachers gevoelsreligie.
gevoelsreligie. Immers,
Immers, godsgods~
Kants
dienst en
en openbaring
openbaring zijn
zijn volgens
volgens hem
hem wat
watoorsprong
oorsprong en
eninhoud
inhoudbetreft
betreft
goddelijk,
(inclusief de
dedoor
doorhet
hetkerkelijk
kerkelijkleergezag
leergezag
goddelijk, maar
maar de
de theologie (inclusief
gedefinieerde
zijn door
door en
en door
doormenselijk,
menselijk, dus
dusonvolmaakt,
onvolmaakt,
gedefinieerde dogma's)
dogma's) zijn
onzeker en veranderlijk.
veranderlijk. Openbaring
ervaring van het
het goddelijke,
goddelijke,
Openbaring is de ervaring
waarmee alle mensen in verbinding staan, maar dat alleen de profeten
profetenwarmelnsivbdgta,mrlend
en de heiligen zó diep beleven, dat zij er in beelden en voorstellingenendhilgzópbevn,datijrlenvostig
uitdrukking
wijze, die
die enigszins
enigszinsbeantwoordt
beantwoordt
uitdrukking aan
aan kunnen
kunnen geven
geven op een wijze,
aan
de oneindigheid
oneindigheid ervan.
ervan. Onder
Onder alle
allereligieuze
religieuze ervaringen
ervaringen zijn
zijn die
die
aan de
van de
de katholieke
katholieke godsdienst
godsdienst de
de rijkste
rijkste en
en de
devolledigste;
volledigste; deze
dezezijn
zijn
van
in het
het Credo,
Credo, maar
maar dit
dit heeft
heeft een
eentweevoudige
tweevoudigewaarde:
waarde: een
een
vastgelegd in
intellectuele,
relatief en veranderlijk
veranderlijk is,
een godsdienstige,
godsdienstige, die
die
intellectuele, die
die relatief
is, en een
onveranderlijk is. Naar
Naar de
de laatste
laatstemoet
moetworden
wordenuitgemaakt,
uitgemaakt,
volstrekt en onveranderlijk
welke
dogma's algemeen
algemeen aanvaard
aanvaard moeten
moeten worden
worden en
en de
debeslissing
beslissing
welke dogma's
bij de
dekerkelijke
kerkelijke hiërarchie,
hiërarchie, maar
maar bij
bij het
hetcollectieve
collectieve
hierover
niet bij
hierover ligt niet
uitspreekt over de
de geestelijke
geestelijke welwel~
bewustzijn
bewustzijn der
der christenen,
christenen, dat zich uitspreekt
dadigheid dier dogma's en niet
niet over
over de
de metaphysische
metaphysische betekenis
betekenis ervan,
ervan,
Nieuwe TestaTesta~
noch
noch over
over de
de historiciteit
historiciteit van
van de
de feiten
feiten uit
uit het
het Oude
Oude of Nieuwe
ment.
Immers de
traditionele opvatting
opvatting over het
het leergezag
leergezag der
derKerk
Kerk
ment. Immers
de traditionele
(d.i.
van
Paus
of
Bisschoppen)
berust
op
een
kinderlijke
exegese
van
( d.i. van Paus Bisschoppen) berust op een kinderlijke
van
Schriftuurplaatsen.
Christendom moet niet door
door onder
onder dreidrei~
Schriftuurplaatsen. Want
Want het Christendom
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ging met excommunicatie opgelegde leringen, maar door de liefde de
zielen heiligen!
Ofschoon Tyrrell meer een product is van het vastelands-modernisme
dan de geestelijke vader ervan, laat zijn systeem wel 't allerduidelijkst
zien, hoezeer het Modernisme het traditionele Katholicisme uitholde en
vernietigde.
In Italië had de modernistische stroming ofwel een meer democratisch
karakter onder Don Romulo Murri en sloeg het over tot een heftige
actie voor hervormingen in de Kerk; ofwel bestond zij voornamelijk in
vulgarisatie van wat elders was uitgedacht. Vooral Ernesto Buonaiuti,
die zich met godsdienstfilosofie bezig hield, kreeg er invloed, met name
op een groep romeinse priesters.
In Duitsland daarentegen nam het Modernisme voornamelijk een
historische wending (Schnitzer, Koch) met aanvallen op het primaat
van Rome, maar was het dogmatisch van geringe betekenis. Wel werd
er menigeen verdacht, zoals F. X. Kraus (f 1901) die nogal agressief
anti-ultramontaanse propaganda voerde — de eeuwige tegenstelling
tussen Germanisme en Romanisme! -- Hermann Schell, wiens Katholische Dogmatik (1889--1893) op de Index kwam, maar behoudens enige
stellingen over het geheel orthodox was, en Albert Ehrhard. De laatste
was, overigens in het voetspoor van Schell, aanhanger van het z.g.
Reform-katholizismus, dat laatstgenoemde bepleitte in zijn geruchtmakend en veroordeeld Der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts
(1897) en de eerste in zijn boek Der Katholizismus und das 20 Jahrhundert (Stuttgart-Wien, 1901, binnen één jaar twaalf maal herdrukt) .
Deze beweging is ten onrechte vaak vereenzelvigd met het Modernisme,
maar zij werd in haar leidende figuren gedragen door trouwe zonen der
Kerk. Uit reactie op ultra-montanisme en integralisme bepleitte zij een
grotere vrijheid in leer en leven, beperking van de centralisatie in het
bestuur der Kerk en op wetenschappelijk gebied groter eerbied vóór —
en bewerking van de resultaten der (vooral historische) wetenschap.
Het latente Modernisme begon zich op het eind der regering van
Leo XIII sterker te openbaren, eerst in de vorm van half-verholen kritiek op de encycliek Providentissimus (1893) over het bijbelvraagstuk,
vervolgens in een aantal filosofische artikelen, die het door Leo XIII
gepropageerde Thomisme aanvielen en opkwamen voor S. Augustinus,
Pascal en Newman, en niet het minst het dogmabegrip aanvielen en
ondermijnden (E. Le Roy, 1905) . Het was echter vooral in de Bijbelwetenschap dat het Modernisme voor de dag kwam, met name bij
monde van Alfred Loisy, een priester, die als wij zijn Choses passées
mogen geloven, reeds op het seminarie zijn geloof verloren had. Nadat

296

PAUS PIUS X EN HET MODERNISME

Mgr d'Hulst, de rector van het Institut Catholique te Parijs reeds
geweigerd had zijn doctoraatsthesis aan te nemen, werd hij in 1893
verwijderd van het Institut, waar hij het professoraat in het Hebreeuws
had vervuld. Sindsdien publiceerde hij talloze artikelen en vele werken, waarin hij steeds verder van de geopenbaarde waarheid afweek.
De 65 stellingen, welke in 1907 door het decreet Lamentabili werden
veroordeeld, waren vrijwel alle uit zijn geschriften getrokken, waarvan
er vijf reeds in 1903 geïndiceerd waren door het H. Officie.
Nu bleek pas ten volle hoezeer de modernistische mentaliteit een
aantal begaafde priesters en reformistische leken had aangevreten. In
de literaire gevechten ter verdediging van Loisy en andere getroffen
schrijvers werden allerlei andere anti--roomse en onkatholieke tendenzen
merkbaar: in Duitsland vormde zich de Krausgesellschaft „voor de
vooruitgang van godsdienst en cultuur '' , in Munster ontstond een verbond, door meerdere Centrumsafgevaardigden gesteund, om te werken
voor de hervorming van de Index; in Italië werd, vaak anoniem of
pseudoniem de nieuwlichterij onder de clergé en het volk gebracht en
een campagne begonnen tegen het celibaat.
Hoewel het Modernisme geen zaak van de katholieke massa kon
genoemd worden, dreigde het toch op een crisis van de geloofsleer en
van de Kerk uit te lopen. Reeds hadden Franse en Italiaanse bisschoppen hun waarschuwende en veroordelende stem doen horen, maar het
werd tijd dat Rome zelf sprak. Met bewondering moet men achteraf de
rust en de ernst beschouwen waarmee dit tenslotte gebeurde. Zo verscheen pas vier jaar nadat twee Parijse theologen een concept voor een
nieuwe Syllabus hadden gemaakt, in 1907 het decreet Lamentabili sane
exitu (4 Juli), waarin 65 leerstellingen van modernistische huize werden
veroordeeld. Zij betroffen het kerkelijk leergezag in Bijbelvraagstukken,
de inspiratie en historiciteit van de H. Schrift, in het bijzonder van de
Evangeliën, de grondbegrippen van openbaring, dogma en geloof, de
oorsprong en ontwikkeling van het christologisch dogma, de leer over
de sacramenten in het algemeen en in het bijzonder, de instelling en de
inrichting der Kerk en ten slotte de algemene karaktertrekken en de
waarde van de christelijke leer in haar geheel.
Twee maanden later volgde de encycliek Pascendi dominici gregis.
Er zijn allerlei gissingen gemaakt over de samenstellers van dit buitengewoon knappe erg brillant geschreven document. Met name is Louis
Billot S.J. vaak genoemd als de ontwerper en achteraf staat vast dat de
stijl de man verraden heeft. Doch dit geldt alleen voor het eerste gedeelte, waarin de algemene beginselen van het Modernisme uiteengezet
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worden. In de
de Bulletin de
deLittérature
Littératureecclésiastique
ecclésiastique van het
het Institut
Institut
worden.
Catholique te
bracht Jean
Jean Rivière
1946, nr
nr 2-3,
2~3, blz.
blz.143H3~
Catholique
te Toulouse bracht
Rivière (jg 1946,
op grond
grond van
vaninterne
interneen
enexterne
externekritiek
kritiekhet
hetverrassend
verrassendbewijs
bewijsdat
dat
161) op
gedeelte, de
de weerlegging
weerlegging van
van het
hetModernisme,
Modernisme, het
hetwerk
werkisis
het tweede gedeelte,
geweest van
van Joseph
Joseph Lemius
Lemius (I(t 1923)
1923) van
vande
deCongregatie
Congregatieder
der Oblaten
Oblaten
geweest
(O.M.I.);enige
enigegetuigen,
getuigen,die
diehet
hetkonden
kondenweten,
weten,kwamen
kwamenin
in
van Maria (O.M.I.);
volgende aflevering
aflevering van
van genoemd
genoemd tijdschrift
tijdschrift (blz.
(blz. 242-243)
242~243) deze
deze
de volgende
bevestigen.
ontdekking bevestigen.
de scherpe
scherpe systematische
systematische samenvatting
samenvatting van
van de
de vele
vele dwalingen,
dwalingen,
Door de
Modernisme waren
waren gelanceerd,
gelanceerd, kwam
kwam pas
pas duidelijk
duidelijk uit
uit hoe
hoe
die door het Modernisme
had met
met „een
"een vergaarbak
vergaarbak van
van alle
alle ketterijen";
ketterijen"; de
de aanaan~
men hier te doen had
moesten toegeven dat
dat de
de encycliek
encycliek met
met
hangers van het nieuwe systeem moesten
buitengewone concisie
scherpte hun
hun leringen
leringen had
had weergegeven
weergegeven en
en
buitengewone
concisie en scherpte
weinigen begrepen
begrepen pas
pas na
na lezing
lezingervan
ervande
deniet-vermoede
niet~vermoedesamensamenniet weinigen
hang van
van de
de modernistische
modernistische stellingen;
stellingen; en
en allen
allen stonden
stondenzij
zij plotseling
plotseling
hang
dilemma: zich
zich te onderwerpen
onderwerpen en hun
hun opvattingen
opvattingen teteherzien,
herzien,
voor het dilemma:
de Kerk
Kerk te
te verlaten.
verlaten.
of de
encycliek tekende
tekende met
met onverbiddelijke
onverbiddelijke scherpte
leer en
en de
de
De encycliek
scherpte de
de leer
konsekwentie van het Modernisme. „Wij
"Wij moeten
moeten bekennen,
bekennen, zo
zo lezen
lezenwe
we
daar, dat in deze laatste
laatste tijd
tijd het
het aantal
aantal der
der vijanden
vijanden van
vanChristus'
Christus'Kruis
Kruis
is. Met
Metgeheel
geheelnieuwe
nieuweenenlistige
listigekunstgrepen
kunstgrepentrachten
trachtenzijzij
zeer gestegen is.
de levenskracht
levenskracht der Kerk
Kerk te
te ondermijnen
ondermijnen en het
het rijk
rijk van
van Christus
Christus zo
zo
mogelijk grondig
bedoelen vele
vele katholieke
katholieke leken
leken en,
en,
mogelijk
grondig te vernietigen.
vernietigen. Wij bedoelen
wat veel erger
erger is,
is, zelfs
zelfs priesters,
priesters, die
die onder
onder het
het mom
mom van
van liefde
liefde voor
voor de
de
Kerk, zonder
theologische kennis,
kennis, ja
ja totaal doorKerk,
zonder soliede filosofische en theologische
drongen
vergiftigde opvattingen
opvattingen van
van de
de haters
haters der
der Kerk,
Kerk. zich
zich
drongen van
van de vergiftigde
met de grootste
grootste onbescheidenheid
onbescheidenheid opwerpen
opwerpen als de
de vernieuwers
vernieuwers der
der
met
Kerk.
stoutmoediger geworden en valt het
het heiligste
heiligste
Kerk. Hun
Hun groep
groep is
is steeds stoutmoediger
in
Christus' werk
zonder zelfs de
de Persoon
Persoon zelf
zelf van
vande
degoddelijke
goddelijke
in Christus'
werk aan,
aan, zonder
Zaligmaker
die zij
zij verlagen
verlagen in
in heiligschennende
heiligschennende ververZaligmaker met
met rust
rust te
te laten, die
metelheid
zonder meer
meer ......
metelheid tot
tot een mens zonder
D~ze
filosoof. de
de gelovige,
gelovige, de
detheoloog,
theoloog,
Deze modernisten willen tegelijk de filosoof,
de
historicus, de criticus,
criticus, de
de apologeet
apologeet en
ende
devernieuwer
vernieuweruithangen.
uithangen.
de historicus,
Het fundament
fundament van
de godsdienstfilosofie
godsdienstfilosofie der
der Modernisten
Modernisten is
is het
het
van de
agnosticisme,
leert dat de
de menselijke
menselijke geest
geest niet
niet verder
verder doordringt
doordringt
agnosticisme, dat
dat leert
dan
de omringende
omringende verschijnselen;
verschijnselen: bijgevolg
geestzich
zichniet
niet
dan tot de
bijgevolg kan de geest
tot
God verheffen
verheffen noch
noch zijn
zijn bestaan
bestaan hoe dan
dan ook
ook uit
uit het
hetzichtbare
zichtbare
tot God
erkennen.
kan dus
dus nooit
nooit direct
direct voorwerp
voorwerp van
van wetenschap
wetenschap zijn,
zijn,
erkennen. God
God kan
noch
voorwerp van
van historische
historische kennis.
kennis. Iedereen
Iedereen begrijpt
begrijpt gemakkelijk
gemakkelijk
noch voorwerp
wat men dan moet denken van de natuurlijke Godsleer, van de beweeg~ watmendokvaenturlijGods,vanebwgredenen om
van de
de openbaring
openbaring van
van buitenaf
buitenaf.. Dat alles hoort
hoort
om te geloven, van
:
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thuis
de Modernisten
Modernisten in
in het
hetintellectualisme,
intellectualisme, dat
dat een
eenbelachebelachethuis volgens de
het Vaticaans
VaticaansConcilie
Conciliedeze
deze
lijk
lijk en
en reeds
reeds lang
lang morsdood
morsdood systeem is. Dat het
opvatting heeft
heeft veroordeeld,
veroordeeld, deert
deert hen
hen niet
niethet
hetminst.
minst.
Hoe zij
zij uit dit agnosticisme, dat enkel
enkel in
in onkunde
onkunde bestaat, tot
tot wetenwetenhistorisch atheïsme
atheïsme komen,
komen, dat
dat in
involstrekte
volstrekteloochening
loochening
schappelijk
schappelijk en historisch
bestaat,
- langs
langs welke
welke logische
logische redenering
redenering men
men er
er toe
toe kan
kan komen
komen uit
uit
bestaat, —
hetgeen
men niet
weet, nl.
nI. of
of God
Godinindedegeschiedenis
geschiedenisder
dermensen
mensen
hetgeen men
niet weet,
tussenbeide
gekomen, diezelfde
diezelfde geschiedenis
geschiedenis met
met volstrekte
volstrekte terzijdeterzijdetussenbeide is gekomen,
stelling van
van God
God te
teverklaren
verklaren alsof
alsof Hij
Hij inderdaad
inderdaad niet
niet tussen
tussenbeide
beideisis
gekomen:
Maar in
in ieder
ieder geval
geval staat
staathet
hetvoor
voorde
de
gekomen: dat begrijpe
begrijpe wie 't kan. Maar
Modernisten
de wetenschap
wetenschap en
en ook
ookde
dehistorie
historieGod
Godererbuiten
buiten
Modernisten vast, dat de
moet
moet laten
laten....
... .
Dit agnosticisme
agnosticisme is echter
echter slechts de negatieve
negatieve zijde
zijde van het
het ModerModernisme;
positieve zijde
zijde bestaat
bestaat volgens
volgens hen
heninindedevitale
vitaleimmanentie.
immanentie.
nisme; de positieve
De godsdienst
godsdienst vraagt
vraagt evenals
evenals elk
elk ander
ander feit
feit om
om een
een verklaring.
verklaring. Nadat
Nadat
de Modernisten
Modernisten nu
nu de
de natuurlijke
natuurlijke Godsleer
Godsleer hebben
hebben verworpen,
verworpen. en
en de
de
toegang tot
tot de
de Openbaring
Openbaring hebben
hebben afgesneden
afgesnedendoor
doorde
deverwerping
verwerping der
der
bewijzen van de redelijkheid van het geloof, nadat zij bovendien debewijznvadrlkhentgof,adzijbven
mogelijkheid
buitenaf totaal
totaal hebben
hebbenverworpen,
verworpen,
mogelijkheid van
van Openbaring
Openbaring van buitenaf
valt er buiten
buiten de mens
mens naar
naar geen
geen verklaring
verklaring te zoeken.
zoeken. Zij
Zij moet
moet in
in de
de
mens
zelf
gelegen
zijn.
Religie
is
een
vitaal
verschijnsel,
dus
moet
zij
mens
gelegen zijn. Religie is een vitaal verschijnsel, dus moet zij
geboren
impuls. Het geloof,
geloof. dat
dat het
het begin
begin
geboren worden
worden uit
uit een
een behoefte
behoefte of impuls.
en de
de grondslag
grondslag van
van elke
elke religie
religie is,
is, bestaat
bestaat dus
dus in
ineen
eeninwendig
inwendiggevoel,
gevoel.
dat in het onderbewuste
onderbewuste thuis hoort.
hoort. Wetenschap en
en geschiedenis
geschiedeniszijn
zijn
dubbel begrensd; uitwendig door
door de
de waarneembare
waarneembare wereld en
en inwendig
inwendig
door
bewustzijn: alles
daarbuiten ligt is ten
ten enenmale
enenmale onkenonkendoor het bewustzijn;
alles wat daarbuiten
baar.
onkenbare ontstaat
aangelegde
baar. Tegenover dit onkenbare
ontstaat in
in de godsdienstig aangelegde
mens
een bijzonder
bijzonder gevoel,
gevoel, waarin
waarin de
degoddelijke
goddelijkewerkelijkheid
werkelijkheid ligt
ligt
mens een
opgesloten,
niet alleen
alleen als
als object,
object. maar
maar ook
ook als
alsdiepste
diepsteoorzaak
oorzaakvan
van
opgesloten, niet
zichzelf.
volgens de
de Modernisten
Modernisten het
het geloof
geloof en
en het
het begin
begin
zichzelf. Dit gevoel is volgens
van de godsdienst.
godsdienst.
Verder doorf
doorfilosoferend,
zegt. door
doorilosof erend,ofofzoals
zoals de
de Encycliek vleiend zegt,
raaskallend,
komen de Modernisten er
er toe
toe de
deOpenbaring
Openbaringteteverklaren
verklaren
raaskallend, komen
als een verdere
verdere explicitatie van dit levensgevoel, langs
langs de
de wetten
wettenvan
vande
de
transfiguratie
en geschiedenis
geschiedenis b.v.
b.v. kunkuntransfiguratie en
en de
de defiguratie.
defiguratie. Wetenschap en
nen in Christus
Christus niets meer
meer ontdekken
ontdekken dan een
een gewoon
gewoon mens,
mens, maar
maar het
het
geloof transfigureert
transfigureert Hem, d.i.
d.i. heft
heftHem
Hemboven
bovende
demenselijke
menselijkecondities
condities
uit, terwijl
het geloof Hem
uit.
terwijl anderzijds
anderzijds het
Hem defigureert,
defigureert. d.w.z.
d.w.z. woorden
woorden en
en
daden
toeschrijft die
met zijn
zijn aanleg,
aanleg. ontwikkeling,
ontwikkeling. tijd,
tijd. enz.
enz. niet
niet tete
daden toeschrijft
die met
verenigen zijn.
zijn.
Nu gaat
gaat het
het verstand
verstand zich
zich bezinnen
bezinnen op
dat gevoel en,
en, als
als het
het zulks
zulks
op dat
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reflex doet, leidt het verdere gevolgtrekkingen af uit
uit die
die eerste
eerste spontane
spontane
bezinning. Zo
Zo ontstaan
ontstaan de
de dogma's
dogma's....
... .
bezinning.
Op
die wijze
wijze wordt
wordt dus
dus het
hetChristendom
Christendom geheel
geheel beroofd
beroofd van
van zijn
zijn
Op die
bovennatuurlijkkarakter.
karakter.Niet
Niet langer
langer isis het Christendom
bovennatuurlijk
Christendom een geopengeopen~
baarde godsdienst, een gave
baarde
gave van
van de
de openbarende
openbarende God
God aan
aan de
dein
in redelijk
dienstbetoon tot luisteren bereide mens. Neen, Christendom is in de dienstbolureidmns.N,Chrtedomin
modernistische
een gesprek
gesprek van
van de
demens
mensmet
met
modernistische opvatting niets anders dan een
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Luther
door PROF. DR M. DIERICKX S.J.

„Gelooft toch niet dat ketterijen door een paar afgedwaalde kleine
zielen kunnen ontstaan. Alleen grote mensen hebben ketterijen voortgebracht".
H. Augustinus
Schlechte Deuter der Geschichte sind das, die glauben, dass fiir den
ungeheuren Schlag, der die Kirche zerreisst, ein oberfláchlicher Geist
ohne religiose Tiefe geniigt hatte. Es ware eine schwere Anklage gegen
die heilige Kirche, wenn das móglich ware".
J. Lortz

1. Het gewijzigd Lutherbeeld
ET is moeilijk zich een idee te vormen van de enthousiaste Luthercultus bij de Duitse protestanten op het einde van de XIXe eeuw.
Het welvarende en opkomende Duitsland vereerde de grondlegger van
het protestantisme als de sanctus et divinus Lutherus, „de heilige en
goddelijke Luther". Hij had de Duitsers bevrijd van de verknechting
onder Rome, hij had de H. Schrift weer ontdekt, hij was de ware profeet, het religieuze genie, ja, hij was het middelpunt waaromheen men
de hele kerk- en dogmageschiedenis moest ordenen.
In 1904 begon de bekende historicus Denifle een werk te publiceren
over Luther en het Lutheranisme, dat te midden van de vrome Luthervereerders als een bom insloeg 1 ) . Het boek was duidelijk geschreven
cum ira et studio. De stoere Tyroler Dominicaan voelde de inquisiteurswoede in zich varen tegen de afvallige Augustijnermonnik, en hij
bezorgde hem, wat men genoemd heeft „eine moralische und wissenschaftliche Hinrichtung". Gepassioneerd, sterk overdreven, uitdagend
klonken Denifle's woorden als één volgehouden aanklacht.
De oude Luther had beweerd de bijbel ergens in een stofferige bibliotheek te hebben ontdekt, zo vergeten was het heilige boek! Was Luther
dan zelf vergeten dat hij als novice van zijn oversten een bijbel in roodleren band had gekregen!
Luther beweerde, na jaren zoeken eindelijk de echte betekenis van de
justitia Dei, Gods gerechtigheid, in Paulus' brief aan de Romeinen te
hebben achterhaald! Maar hij, Denifle, had zelf zestig voorname kerkelijke schrijvers van de IVe tot de XVIe eeuw gevonden — en Luther

H

1

) H. Denifle (en A. M. Weiss) , Luther and

1909.

Luthertum, 4 banden, Mainz, 1904-
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had verscheidene van hen gebruikt die dezelfde betekenis aan Paulus'
Justitia hechtten als Luther!
Neen, Luther was een leugenaar, en de echte reden van Luthers
leugens: hij was een zinnelijk, zedelijk bedorven mens, die zijn passies
niet kon beheersen. Daar hij geen middel zag om zijn lage driften te
overwinnen, wanhoopte hij aan de zuiverheid, en hij vond een ketterse
doctrine uit. Volgens deze blijft de mens diep zondig ook nadat God
hem erbarming heeft getoond, want God vergeeft de zonden niet, maar
bedekt ze en rekent ze niet aan. Vandaar het verkeerde uitgangspunt
van Luthers leer.
Denifle besloot: Luther is een revolutionnair, een verleider, een valse
profeet, een lieger en bedrieger. En het eindoordeel klonk: „Luther, in
dir ist nichts Gdttliches!"
Dit boek verwekte ontzetting in de Lutherse gelederen. Een orkaan
van protest ging op, en zelfs vele katholieken zaten met het geval verlegen.
IJverig togen nu de geleerden aan het werk. Veel van wat Denifle
beweerde, was juist, en het was gedaan met de naïeve Luther-cultus,
waaraan de vele Lutherstudiën bij het eeuwfeest in 1883 nog vers voedsel hadden gegeven. Anderzijds moest Denifle zelf op vele punten
inbinden, en over zijn taal en stijl was men in de katholieke wetenschappelijke milieu's volstrekt niet te spreken. Hoe wonder ook, deze
verwoede aanval op de mythische Luther bracht katholieke en protestantse historici dichter bij elkaar.
Enige jaren later, in 1911-1912, publiceerde de Jezuïet Hartmann
Grisar een nieuwe uitvoerige Lutherstudie, de meest uitvoerige die ooit
verscheen 2 ) . De massa materiaal die hier werd opgestapeld, heeft
Grisar zelf in 1926 tot een echte biografie verwerkt 3 ) . Zijn grondstelling is: Luther was niet een zedelijk slecht mens, maar een zenuwlijder
en een zielszieke. Niet haat maar begrijpend medelijden moeten wij
hebben met de psychopaat, die in de Kerk en in Duitsland de scheuring
verwekte.
Dit werk, in een gematigde toon geschreven, heeft lange tijd de
katholieke kijk op Luther bepaald. Het in 1917 verschenen boek van
Wachters over Luther b.v. is er grotendeels afhankelijk van 4 ) . Ook
protestanten gaven aan Grisar's werk veel lof, met vanzelfsprekend het
nodige voorbehoud.
In 1917, bij het vierde eeuwfeest van Luther's thesen tegen de aflaat,
2) H. Grisar, Luther, 3 banden, Freiburg i. /B., 1 1911.12, 3 192425.
3) H. Grisar, Martin Luthers Leben and sein Werk, Freiburg i. /B., 1926.
4) H. J. J. Wachters, Luther. Leven, persoon, leer. Amsterdam, 1 1917, 21930.
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publiceerde de protestant Otto Scheel een Lutherstudie, die helaas
slechts tot 1513 loopt. Hierin rekende hij op vele punten af met Denifle
en ook met Grisar 5 ) .
Intussen had de oorlog 1914-1918 en vooral de zware nederlaag in
1918 de Duitsers tot een veel verzoenender stemming gebracht dan
vroeger. Toen in latere jaren ook nog het nazi-heidendom zich keerde
tegen al wat christendom heette, zochten katholieken en protestanten
elkaar voor een gemeenschappelijke afweeractie tegen het neo-gaga
nisme.
De groots opgezette studie van de katholieke priester en vooraanstaande historicus Joseph Lortz in 1939 over de hervorming in Duitsland 6 ) werd én door de protestanten én door de katholieken als een
gebeurtenis voor de kerkgeschiedenis aangevoeld. Volmondig spreekt
de auteur zijn bewondering uit voor Luther, dit „Urphánomen schopfe-rischer Eigenart und Kraft" (I, 147) , deze diep-religieuze ziel me t
vulkanische spanningen, deze meester in het bidden tot de majesteitsvolle God. Anderzijds geeft hij het subjectivisme aan als het voornaamste element van Luthers geestesstructuur, en als de grote oorzaak van .
de voortdurende veranderingen in zijn leerstellingen. Al zullen vele
katholieke historici voorbehoud maken voor bepaalde inzichten, of
juister, bepaalde formuleringen van Lortz, toch moet iedereen erkennen
dat de visies van Denifle en Grisar grotendeels hebben uitgediend en
dat Lortz' voorstelling de opvattingen der katholieken over Luther voor
lange tijd zal bepalen.
Ook om de volgende reden. In 1943 heeft de katholiek Adolf Herte
in een driedelig werk, vrucht van dertig jaren studie, duidelijk aangetoond, dat de katholieke Lutheropvatting sinds vier eeuwen steunt op
Cochlaeus 7 Deze zestiende-eeuwse katholieke humanist heeft echter,
in de toenmalige van passie doorgloeide atmosfeer, een gedeeltelijk gefantaseerde voorstelling van Luther gegeven, die een trouwe katholiek
met de grootste afschuw voor deze aartsketter moest vervullen. Nu het
hoe en waarom van de taai voortlevende Lutherlegende is aangetoond ,
heeft deze in wetenschappelijke werken voortaan afgedaan.
Na Duitslands ineenstorting in 1945 was er tussen de Duitse protestanten en katholieken, die zo om den gelove hadden geleden, een zeer
sterke stroming tot toenadering, een echte oecumenische beweging naar
de Una Sancta.
.

.

) .

.

5) 0. Scheel, Martin Luther. Vom Katholizismus zum Reformation. 2 delen. Tubingen, 1917.
6) J. Lortz, Die Reformation in Deutschland. 2 banden. Freiburg i. /B., 1 1939, 3 1949.
7) A. Herte, Das katholische Lutherbild im Bann der Lutherkommentare des Co
chl us. 3 delen. Munster i. /W., 1943.
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Schisma, en daarna het aanstootwekkende leven van verscheidene Renaissance-pausen het geestelijk prestige van Petrus' opvolgers bij de
gelovigen ten zeerste geschaad. Hadden de concilies in de XVe eeuw
trouwens niet herhaaldelijk getracht de paus aan het concilie ondergeschikt te maken? Voor de Kerk moest het gevaarlijk worden toen men
plots de twijfel opperde: is die Kerk van Rome, die Kerk van de vervallen pausen, wel een instelling die Christus heeft gewild?
Een tweede factor van kapitaal belang is het opkomen van de nationale staten en van het nationaal bewustzijn. De Spaanse koningen wisten in 1482 en de Franse koning in 1516 van de paus zo grote zeggingschap bij de benoemingen der bisschoppen en abten te verkrijgen, dat
zij van Rome grotendeels onafhankelijk waren. De Engelse koningen
hadden sinds jaar e n dag een zeer grote zeggingsmacht in de Engelse
Kerk, zodat Hendrik VIII zonder veel moeite een volledige breuk met
Rome kon bewerken. Alleen het H. Rooms Keizerrijk van Germaanse
Natie was nog tamelijk nauw met Rome verbonden, maar de gravamina
nationis Germanicae, de bezwaren der Germanen, klonken dan ook des
te luider. In dit anti-Rooms affect der Duitsers heeft Luther zijn sterkste bondgenoot gevonden. Lortz aarzelt niet te schrijven: „Die Reformation ist eine Aeusserung des geistig - religios selbstandig gewordenen
Abendlandes" (I, 9).
In de late Middeleeuwen waren het filosofisch en het theologisch
denken erg vertroebeld, en vaag en onvast geworden. Luther zelf had,
zoals vele anderen, het nominalisme van Occam bestudeerd, dat dikwijls
tot een goochelen met woorden, en vooral tot het ondermijnen van de
realistische filosofie leidde. Renaissance en humanisme, waarvan Erasmus de typische en eigenlijk, van ons standpunt uit gezien, de tragische
leider was, dreven naar indifferentisme en adogmatisme. De mens, het
individu werd de norm van alles; de objectieve orde, de vaste waarheid
echter gingen aan het wankelen. In deze lijn moet men uitdrukkelijk
wijzen op de grote theologische onvastheid en onklaarheid: op talloze
en essentiële punten wisten ook de vaktheologen niet, waar men precies
aan toe was. Eerst Trente zou de fundamentele kwesties van H. Schrift,
van erfzonde en genade, en van de sacramenten definiëren.
En dan klonk sinds decenniën, sinds twee, drie eeuwen de roep naar
hervorming in hoofd en leden. Verscheidene concilies hadden er zich
bezig mee gehouden, maar het resultaat was uiterst pover geweest. De
misbruiken bleven bij de bisschoppen en kapittels, in verscheidene
kloosterorden en vooral aan de Romeinse Curie zelf gehandhaafd. Wel
was er, vooral bij het volk, nog een grote reserve aan diep geloof, al
overwoekerde superstitie de religieuze practijk; wel was in enkele
20
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kloosterorden een min of meer geslaagde hervorming doorgevoerd;
globaal genomen echter leek de Kerk hopeloos verziekt, en als het ware
gedoemd om aan eigen zwakheid ten onder te gaan. Op dit gevaarlijk
moment verscheen Luther.
3. De jonge Luther
Geboren te Eisleben (Saksen) op 10 November 1483, was Luther de
zoon van een boer, die later mijnwerker werd en het tot een zekere welstand bracht. Hij studeerde te Eisenach, daarna te Maagdenburg, waar
hij bij de Broeders des gemenen Levens inwoonde, en tenslotte aan de
bloeiende universiteit te Erfurt, waar hij in 1505 de titel van magister
artium behaalde. De jongen werd door zijn ouders en leraren streng
opgevoed, maar niet strenger dan toen gebruikelijk was, zodat wij voor
goed de eeuwenoude fabel kunnen verwerpen, als zou die opvoeding
hem tot angst en vertwijfeling hebben gedreven.
Toen hij op 2 juli 1505 van een bezoek aan zijn ouders naar Erfur t
terugkeerde, werd hij bij Stotternheim door een onweer verrast. De
bliksem sloeg vlak naast hem in, zodat hij neerviel en de kreet uitte:
„Sinte Anna! sta mij bij, ik wil monnik worden!" Later heeft hij zelf
gezegd dat hij die belofte in een ogenblik van dodelijke schrik had
afgelegd en dat zij dus ongeldig was. Vanzelfsprekend hebben Luthers
protestantse biografen hier sterk de nadruk op gelegd om zijn later
opgeven van het religieuze leven goed te praten. Tegenwoordig wordt
tamelijk algemeen een andere mening aangenomen. Luther, zo zegt men,
is een echt religieuze natuur en aangezien de monnik de religieuze mens
bij uitstek is, was het aangewezen dat Luther monnik werd 10 ) . Zijn
belofte was dus niet een plotse, ondoordachte inval, maar de normale
afsluiting van zijn innerlijke ontwikkeling.
In het klooster trachtte de jonge Augustijnermonnik door een streng
onderhouden van de regel tot hoger volmaaktheid te komen. Reeds op
3 April 1507 werd hij priester gewijd. Naar wij uit soms tegenstrijdige
berichten kunnen opmaken, moet Luther bij het opdragen van zijn eerste
Mis door schrik overmand zijn geworden. Onder de Canon realiseerde
hij zich zo sterk hier voor de goddelijke majesteit, het numen tremendum, te staan, dat hij weg zou zijn gelopen, indien de assisterende
priester hem niet had weerhouden.
10) In zijn Das Buch der Keizer, dat zoveel opzien wekte, schrijft de protestantse
Zuricher docent W. Nigg: „In seinem Wesen war Luther der mónchische Mensch.
.... Der Monch ist der homo religiosus, der sich mit der ganzen Kraft seiner Seele
dem Góttlichen zugewandt hat und ihm alles zum Opfer bringt" (Zi rich, 1949, p.
328) .
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Nu kon hij zich ten volle aan de studie wijden van het Occamisme,
en, wat hem meer interesseerde, van de bijbel. In 1510-1511 werd hij
naar Rome gestuurd om een aangelegenheid binnen de Augustijnerorde
te regelen. De oude Luther en zijn latere biografen vertellen ons dat de
vrome monnik ontzet werd bij het zien van het zedelijk verval van
Rome, waar de Borgia's nog kort te voren de toon aangaven. Hier zou
hij het koene besluit gevat hebben dat perverse Babylon te bestrijden en
zo mogelijk te vernietigen. Nu echter nemen nagenoeg alle historici,
zowel protestantse als katholieke, aan, dat Luther te Rome in zijn geloof
niet werd geschokt. Hij sprak er een generale biecht, bezocht de zeven
kerken en deed andere godvruchtige oefeningen. De verhalen over het
zedelijk lage peil van het toenmalige Rome heeft hij zelf slechts later
vernomen en dan gebruikt om zijn opstand tegen de paus te rechtvaardigen.
In 1513 werd Luther doctor in de theologie en kreeg hij een professoraat aan het schaars bezochte universiteitje met zijn 300 studenten, in
het onbeduidende stadje Wittenberg, dat amper 2000 inwoners telde.
Hij begon dadelijk met de psalmenverklaring en gaf in 1515 1516 een
commentaar op de Romeinenbrief.
Heel wat belangrijker dan deze uitwendige feiten is de innerlijke
ontwikkeling van de jonge Luther. Niet het vinden van een nieuwe leer
maakte Luther tot hervormer, maar het uitvechten van een innerlijke
strijd.
In het klooster doorstond hij grote gewetensangsten, die soms een
echte marteling werden en hem de pijnen van de hel deden doorstaan,
zegt hij zelf. Hij spreekt over onoverwinnelijke bekoringen, die Denifle
verkeerdelijk voor louter vleselijke hield. Hij biechtte, deed boete en
bad, maar rust vond hij niet. Zijn Overste Staupitz wees hem op Christus' kruis en wonden, maar hij zag enkel in zich de grondige zondigheid
en voelde niet de werking der genade in zijn ziel. Steeds weer zag hij de
toornende God voor zich staan.
Dikwijls heeft men deze zielestrijd van Luther in de Wittenbergse
kloostercel vergeleken met die van Ignatius van Loyola in een cel van
het Dominicanenklooster te Manresa. Beiden hebben het felle bewustzijn van hun zondigheid, beiden vinden hulp noch baat in het gebed en
de sacramenten, beiden hunkeren naar een persoonlijke heilszekerheid.
Tenslotte zal Ignatius zijn geweldige gewetensangsten overwinnen door
ze als bekoringen van de duivel te beschouwen, en, tegen zijn eigen
gevoel in, te vertrouwen en te blijven vertrouwen op de sacramenten en
op het woord der H. Kerk. Luther echter deed na zeven jaar van op- en
neergaande strijd een „ontdekking".
-
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Het was waarschijnlijk in 1512, dat hij bij het lezen van Paulus' brief
aan de Romeinen plotseling inzag dat de justitia Dei niet betekende de
strenge, eisende gerechtigheid Gods, maar de neerbuigende, schenkende. Dit is het beroemde „Turmerlebnis".
Voortgaande op eigen ervaring bouwde Luther nu een nieuwe heilsleer op, die steunde op twee pijlers: de begeerlijkheid van de mens blijft
ook na het doopsel bestaan als een zondige toestand en dit meende
Luther bij Paulus en Augustinus te vinden; vervolgens, God neemt de
zondaar genadevol aan omwille van Christus' verlossing, zonder dat de
mens door de heiligmakende genade werkelijk gerechtvaardigd is; hierin
steunde Luther op het Occamisme, volgens hetwelk God absoluut gesproken ook een zondaar in genade kan aannemen.
En nu volgde de ene gevolgtrekking op de andere. De mens was in
zijn wezen door de erfzonde grondig bedorven en kon de begeerlijkheid
niet overwinnen; maar, als hij slechts blindelings op God vertrouwde,
rekende Deze hem zijn zonden niet aan. Aangezien er geen werkelijke
heiliging van de mens bestaat, kan deze ook geen verdiensten verwerven; de goede werken, iets waar het christendom zo op aandrong,
brachten hem niet nader tot God. De Sacramenten waren tekens, die de
genade wel betekenden, maar niet meedeelden. In latere jaren zou
Luther gedwongen worden steeds verdere gevolgen uit zijn grondstellingen af te leiden, en dingen op te offeren die hem in de grond na aan
het hart lagen.
Dit is echter het opvallende: Luther stond buiten de Kerk vóór hij het
zelf wist of wenste. En dit gebeurde niet om lagere motieven, zoals
Denifle beweerde, en was evenmin het gevolg van een pathologische
zenuwoverspanning, gelijk Grisar meende, maar het was het besluit van
een innerlijke religieuze ontwikkeling, die hij al te egocentrisch had
willen oplossen.

4. Luther als hervormer
Op dat kritieke moment kwam de Dominicaan Tetzel op een paar uur
afstand van Wittenberg preken, dat men door een aalmoes te storten
voor de bouw van de St. Pieterskerk — en de helft van die aalmoes
ging dan nog, wegens louter financiële overeenkomsten, naar de aartsbisschop Albrecht van Mainz — de zielen uit het vagevuur kon verlossen en zelf Gods genade verwerven. Men dichtte de erg rhetorisch
aangelegde predikheer het versje toe:
,,Sobald das Geld im Kasten klingt
Die Seele aus dem Fegfeuer springt".
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Luther had zelf jarenlang gevochten in „Fasten, Wachen, Friezen",
zoals hij later zei, om een genadevolle God te vinden, en nu beweerde
deze predikant dat men met een aalmoes Gods genade kon winnen!
Zijn diepste wezen kwam in opstand, en op 31 October 1517 sloeg hij
aan de deur van de slotkapel van Wittenberg 95 thesen over de aflaat
aan.
Hij daagde om 't even welke theoloog uit om met hem te disputeren
over deze grondstellingen: de aflaten voor de overledenen hebben geen
zin, daar de paus over de zielen van het vagevuur geen rechtsmacht
bezit en enkel kerkelijke straffen kan vergeven, terwijl de aflaten voor
de levenden de mensen een valse zekerheid schenken en hen afkeren
van de goede werken. Luther waagde het nog niet met heel zijn leer
voor de dag te komen, maar toch deed hij aan het einde van zijn thesen
een scherpe aanval op de kerkelijke overheid.
De Wittenbergse professor werd te Rome aangeklaagd en na een
vruchteloze bemiddeling van Cajetanus en Miltiz tenslotte in juli 1518
opgeroepen om binnen zestig dagen na het ontvangen van het pauselijk
schrijven te Rome te verschijnen.
Heel deze af latenstrij d had een dispuut onder theologieprofessoren
kunnen blijven, indien Luthers 95 thesen en zijn pamfletten van de volgende maanden niet in een gunstige bodem waren gevallen. Opeens
vlamde de sinds eeuwen tegen Rome opgestapelde rancune op. Alle
echte en vermeende bezwaren van de Duitse natie tegen de paus werden
opgerakeld en weldra was heel Duitsland in de strijd betrokken: „Dass
die Nation antwortete", zegt Lortz, „machte Luther zum Reformator"
(I, 204 ) . Anderzijds bewerkte de theologische duisterheid en de verregaande onwetendheid in geloofszaken ook bij geestelijken, dat de protestantse hervorming zich in brede kringen had doorgezet, vóór men ze
als ketterij erkende.
Terwijl in Duitsland de strijd van de Wittenbergse theologieprofessor om een „zuiver geloof" als een heidebrand om zich heen greep, gaf
de pauselijke Curie blijk van een ontstellende lichtzinnigheid en een
volslagen onbegrip. De hangende keizerskeuze, een louter politieke
aangelegenheid, weerhield paus Leo X een jaar lang om in te grijpen.
Johannes Eck was een der eersten om het gevaar te onderkennen. Op
een plechtig dispuut met Luther te Leipzig in Juni-Juli 1519, drong de
ervaren debater en onderlegde theoloog de Wittenbergse professor zo
in het nauw, dat deze zich in de ogen der goede katholieken definitief
compromitteerde. Ofschoon met tegenzin moest Luther erkennen, dat,
volgens hem, het Concilie van Konstanz verkeerdelijk bepaalde stellingen van de ketter Johannes Huss had veroordeeld, waaruit dan volgde
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Karel V, die in 1519 keizer was gekozen en heel zijn leven de trouwe
verdediger van het katholieke geloof zou blijven, dagvaardde Luther op
de Rijksdag van Worms in 1521. Eigenlijk was dit een onding: een door
de paus veroordeelde en in de ban der Kerk geslagen ketter kreeg een
vrijgeleide om zich voor de plechtigste vergadering van het Keizerrijk te
komen rechtvaardigen.
Luthers tocht door Duitsland werd bijna een triomftocht en dat staalde hem niet weinig in zijn voornemens. Te Worms echter, waar hij op
16 April 1521 aankwam, overviel hem de schrik. Hij hervatte zich echter, en op 18 April verklaarde hij moedig voor de rijksgroten: „Herroepen kan ik niet en wil ik niet, wijl handelen tegen het geweten niet
veilig en niet oprecht is. God helpe mij. Amen". Nog in vele protestantse boeken leest men dat Luther de gevleugelde woorden gesproken
zou hebben: „Hier sta ik, ik kan niet anders!", maar dit is een later
ontstane legende.
Al kon hij rekenen op de steun van velen, toch oordeelde Luther het
veilig op 26 April uit Worms te vertrekken. Volgens afspraak werd hij
onderweg overvallen en op de Wartburg gebracht waar hij onder de
deknaam van Junker Jorg zich tien maanden schuil hield. Hij vertaalde
er het Nieuwe Testament in een onovertroffen Hoogduits.
Op 26 Mei sprak de Keizer de rijksban over hem uit: niemand mocht
hem ontvangen of herbergen op straffe van majesteitsschennis. Door
het toch te doen, werd de keurvorst van Saksen de redder van het
protestantisme.
Reeds in 1518 en in 1520 had Luther zich beroepen op een Concilie.
De laatste geschiedschrijver van het Concilie van Trente, Hubert Jedin,
schreef nog onlangs dat alleen een kerkvergadering in die twintiger
jaren de scheuring had kunnen verhinderen. Maar het zou nog tot 1545
duren, eer deze eindelijk samenkwam.
Wel maakte de nieuwe paus, de Nederlander Adrianus VI, op de
rijksdag in Neurenberg in 1522 een ontzaglijke indruk, toen hij door
zijn nuntius een schuldbekentenis liet voorlezen, waarin hij ook beloofde
de Kerk en eerst en vooral de Romeinse Curie te hervormen.
Voor Luther kwam het grote gevaar echter uit een heel andere hoek.
De Schwármer, de Anabaptisten, die zich op hem beriepen, brachten
hem door hun excessen in discrediet. Nog erger werd het toen de
boeren Luthers ideeën over de vrijheid van de christelijke mensen in
practijk brachten en tegen hun heren, hun uitbuiters, opstonden. Aanvankelijk was Luther hun gunstig gezind, maar weldra sloeg zijn stemming om, en hij schreef een heftig pamflet: „Tegen de moordende en
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stoorde Filips zich niet aan en de zaak lekte uit. Luther, erg boos, vroeg
Filips dat hij openlijk zou zeggen niet een tweede maal gehuwd te zijn:
in dit geval was een noodleugen geen zonde en zelfs een goede daad.
Maar de landgraaf van Hessen vertelde dat Luther hem in dezen had
geadviseerd, zodat vele vrome protestanten zich aan die bigamie en nog
meer aan Luther zelf ergerden.
Trouwens de hervormer werd hoe langer hoe grover. Een van zijn
voornaamste protestantse biografen, Hausrath, schreef dat hij onder de
toenmalige schrijvers „nicht nur der grosste, sondern auch der grbbste"
was. Na de eerste ijver vielen velen zijner volgelingen zedelijk steeds
lager. In Wittenberg zelf werd het zo bar, dat Luther het ontvluchtte
met de kreet: Weg uit dit Sodoma! Slechts met de grootste moeite kon
hij er toe gebracht worden om terug te keren.
Toen hij in Februari 1546 in Eisleben vertoefde, bezweek hij er vrij
onverwacht aan een hartkwaal. Hij had zichzelf twintig jaar overleefd.
6. Luthers persoonlijkheid
Wat de protestanten steeds hebben beweerd, nemen nu de laatste
katholieke schrijvers over Luther ook aan, dat de grote hervormer een
diep-religieus mens was. Alleen door het religieuze aan de grondslag
van zijn psyche te leggen, kunnen wij begrijpen, waarom hij monnik
werd, waarom hij, door zware gewetensangsten gekweld, tot een nieuwe
opvatting van het geloof kwam, waarom hij zo de nadruk legde op het
innerlijke in de godsdienst en uitvoer tegen aflaten en relikwieënverering, waarom tenslotte in vele van zijn geschriften herhaaldelijk een
diep-religieuze toon klinkt.
Luther heeft innig-vrome gebeden en liederen samengesteld, en een
bijbel- en vooral psalmenvertaling bezorgd, die als vanzelf tot het gebed
voeren. Men begrijpt dat men hem een „Meister des Betens" genoemd
heeft. Hij richt zich tot God als tot het mysterium tremendum, de
schrikwekkende hoogheid Gods, de Gans Andere. Hier komen wij dadelijk bij de godsbeleving van het Oude Testament. Bij de Katholieken
domineert meer de Deus fascinans, de aantrekkende, de betoverende
God, met Wie zij echter wel eens té vertrouwelijk omgaan.
Wat jammer dat deze man niet in de Kerk is gebleven! Wat een verrijking en verinnerlijking had hij, vooral in die tijden van uiterlijke cultus
en overwoekering door godsdienstige practijken, in de echte, ware Kerk
kunnen brengen.
De grote reden van deze mislukking is wel dat Luther te veel de
nadruk heeft gelegd op de eigen persoon. Terecht, zo menen wij, ziet
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J. Lortz de essentiële fout van Luther in zijn subjectivisme. Er was geen
tussenschakel nodig tussen de mens en God, en dus waren sacramenten
en priesters en een zichtbare Kerk overbodig. Ja ieder moest voor zichzelf door het „vrije onderzoek" de zin van de H. Schrift achterhalen.
De H. Geest zou elk der gelovigen verlichten en de ware betekenis
aanduiden. Dat een dergelijke grondstelling tot versplintering van de
leer heeft geleid en aldus de laïcisatie heeft bevorderd, constateren wij
allen in onze dagen. Een edele protestant als Meissinger betreurt ten
zeerste dat het protestantisme de levende traditie van de Kerk heeft
miskend, omdat deze alleen de Canon van de HH. Boeken kan garanderen, en de „atomisatie" van de leer kan verhinderen. En op een
andere plaats geeft hij duidelijk uiting aan zijn diep heimwee naar de
echte priester, de zichtbare opvolger van Christus 11 ) .
Luther heeft ook enige kenmerken die allerminst sympathiek aandoen
en ten zeerste argwaan wekken. Over zijn grofheid spraken wij reeds;
zijn toorn en uitdagende hoogmoed tref fen evenzeer: zij doen zelfs ziekelijk aan. Het meest verdacht is echter, dat die man luchthartig en met
duidelijk genoegen de vijftien eeuwen oude Kerk in tweeën splijt. Een
deemoedig christen, overtuigd van de eigen nietigheid, zou toch schrikken als hij dergelijke resultaten ziet en zou zich beangst afvragen of hij
wel Gods werk doet. Maar Luther spreekt en schrijft en holt maar door,
tot hij het christendom een wonde heeft toegebracht, waarvan het nog
steeds de treurige gevolgen draagt.
Men moge met Bernanos Luther „un saint en puissance" noemen, of
met Nigg voor Luther de „eretitel" van ketter opeisen, het leven van
deze man blijft even tragisch. Ons blijft slechts één troost: de katholieke
en protestantse historici van onze tijd met hun streven naar de volle,
integrale waarheid en met hun uitgesproken sympathie, voor de tegenstander, hebben het traditionele Lutherbeeld in de twee kampen grondig
gewijzigd. Dit is het eerste en voornaamste vereiste tot het bijleggen
van een scheuring in de Una Sancta, welke alle christenen evenzeer
betreuren.
11) K. A. Meissinger, Luther. Bern, 1953, pp. 136, 138 en 128-129.
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bovenmenselijkheid van de openbaring algemeen als vanzelfsprekend
werd aanvaard, en de theologie zelve werd beschouwd als „gesubordineerd" aan de kennis van God en van de zaligen (St. Thomas) .
In deze opvatting is de theologie een „bovennatuurlijke" kennis, want
de aard ener kennis wordt bepaald door haar „licht". juist daarom is de
middeleeuwse organisatie van het intellectuele leven zo merkwaardig:
daar immers wordt de bovennatuurlijke kennis tot een component in het
grote geheel van het menselijk weten. Hoe is dit mogelijk, daar toch het
bovennatuurlijke heilig is, apart; hoe kan het heilige ooit met het niet
heilige deel uitmaken van een groter geheel?
En toch, ons leven heeft onmiskenbaar het karakter van een samengesteld geheel, en het heilige is daarin slechts een der vele delen, al
overtreft het al de andere in waarde. Deze indruk krijgen wij reeds bij
het bezien van een stad: naast profane gebouwen zijn er ook heiligdommen. Bovendien: slechts één der zeven dagen van de week wordt
„des Heren" genoemd, de Zondag. Ook wordt ons geleerd aan de
keizer te geven wat de keizer, en aan God wat God toekomt.
Zodra wij het transcendente in ons verbrokkelde leven willen brengen, schijnen wij het niet metterdaad te kunnen eerbiedigen in zijn
waarde. Op het eigen ogenblik dat wij het willen gaan huldigen door
het uit te drukken, behandelen wij het als iets dat beperkt is tot een
„gebied", behoort tot een verzameling varr zijnden, met wie het een
aandeel heeft in de „rijkdom des zijns". Als ik dan zeg: het heilige is
apart, oneindig verheven boven alles wat is of kan gezegd worden, dan
karakteriseer ik het nog vanuit het andere. Zelfs kan ik mijn uitdrukking niet voldoende corrigeren door haar te desavoueren in een ontkenning, want een ontkenning ontleent haar zeggingskracht aan de tegenovergestelde bevestiging.
Het bewustzijn van deze onmacht kan het verstand zo bevangen dat
het niet meer vermag te spreken, ook niet inwendig, en dat het vlucht in
de zwijgende aanbidding. Dan gebeurt het soms in die stilte dat God
doet wat het schepsel niet kan: spreken, maar in woorden die wel vernomen doch niet kunnen worden weergegeven, omdat zij wel in het
verstand zijn doch niet van het verstand. Deze inwendige openbaring
Gods leent zich dan ook niet direct voor rationeel-theologische verwerking.
In de Middeleeuwen ontbreekt het besef van Gods onuitsprekelijk
heid allerminst. Bij voorbeeld, volgens St Thomas is reeds van de
gewone geloofsact een mystieke aanraking van de geest door God de
diepste kern. Thomas is het ook geweest die zelf zijn systematisch
oeuvre „stro" heeft genoemd.
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aarde afkomstig, ook het centrum is van heel de cosmos?
Dit is het grootmoedige ideaal van de middeleeuwse intellectualiteit.
Zij heeft er aan gewerkt, zij heeft er vooral van geleefd, maar tot nu toe
is het niet verwezenlijkt. Geldt dit wel op het gebied van de theologie?
Is het daar gebleven bij enkel idealen? Is bij voorbeeld de Summa
Theologica van St Thomas geen schitterende werkelijkheid? Ongetwijfeld, maar voor zover men het geïsoleerd ziet, want dit theologisch
monument heeft de omgeving verloren waarin het geconcipieerd is,
ongeveer zoals de middeleeuwse kathedraal in de moderne stad.
Juist als levend uit het geloof is de theologie boven de menselijke
wetenschap verheven, en heeft zij de diensten dezer niet nodig. Maar
ook is zij van het geloof de ontwikkeling, de incarnatie in de rede, in
zover zij het geopenbaarde gegeven rationeel tracht voor te stellen en te
manifesteren. En hiervoor heeft zij de diensten van menselijke wetenschappen wél nodig, en moet zij er prijs op stellen met deze te harmoniëren. Van die kant staat zij zelfs bloot aan de critiek der wetenschap.
Want niet alleen hebben de andere „faculteiten" reden om zich te interesseren voor de theologische omdat daar gesproken wordt over het
buiten hun competentie vallende mysterie, dat zij evenwel op de bodem
van hun problematiek kunnen vermoeden, maar ook omdat men daar
werkt met inzichten en methoden die wel degelijk onder hun competentie vallen.
In het perspectief van het universitas-ideaal blijkt dus een theologie
zonder vitaal contact met de andere faculteiten evenmin volwaardige
werkelijkheid als een gelaïciseerde wetenschap. In het gunstigste geval
blijft het ideaal bestaan, is de stad trots op haar kathedraal, vertrouwt
ze zelfs toe aan Monumentenzorg. In een minder gunstig geval wordt
de kathedraal gesloopt, om verkeerstechnische redenen, of ronduit omdat zij geestelijk niet harmonieert met de stedebouwkundige omgeving
en omdat de stad meent dat daar een realistischer monument op zijn
plaats is.
Nu is het waar dat aan een Summa evenmin als aan een bouwwerk
de eis kan gesteld worden van met de tijd mee te gaan. En dat zowel
het concept van de middeleeuwse theoloog als dat van de middeleeuwse
bouwmeester hun essentiële waarde zullen behouden in alle tijden, ook
om de grandioze wijze waarop zij zijn verwerkelijkt. Maar ook is het
waar dat een individuele werker, en a fortiori verschillende werkers aan
eenzelfde idee achtereenvolgens nooit eenzelfde vorm zullen kunnen
geven. Eerst roept een ideaal om verwerkelijking, maar terstond daarna
wordt het tot critiek op de concrete gestalte die het gekregen heeft,
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omdat het daarin immers niet alleen gerealiseerd is, doch ook geparticulariseerd.
Daarbij bestond er, speciaal voor de middeleeuwse intellectueel, bij de
verwerkelijking van de universitas-gedachte nog deze moeilijkheid: dat
er toen nog niet veel anders mogelijk was dan, uitgaande van de zekerheid dat er tussen geloof en rede geen definitieve tegenstrijdigheid kan
zijn, dat ideaal te formuleren en er slechts een alleréérste begin van
uitvoering aan te geven.
De erkenning van de autonomie der menselijke wetenschappen was
als beginsel goed begrepen en oprecht gemeend, maar deze hadden zich
op hun diverse gebieden nog niet geïnstalleerd. Men philosopheerde,
maar in afhankelijkheid van de Ouden en hoofdzakelijk ten dienste van
de theologie; men observeerde de natuur, maar met een sterke voorkeur
voor de symbolische functie van de dingen en men kende weinig of niet
het methodisch experiment. De feitelijkheid van het intellectuele regiem
dier dagen zal wel het best worden gekenschetst als humaniserendtheocratisch, Echter moet óók erkend worden dat de humane wetenschap niet had kunnen ter wereld komen in de Nieuwe Tijd, als diezelfde theocratische en theologiserende Middeleeuwen haar niet hadden
geconcipieerd.
Iedere geboorte, en zulk een niet het minst, brengt een noodtoestand
voor moeder en kind, en een breuk tussen beiden. Ook de voortgezette
geboorte: het geleidelijk opgroeien van het kind tot zelfstandigheid. Het
kind meent aanvankelijk dat het, om zichzelf te zijn, in alles moet verschillen van vader en moeder, en dat zijn aanwezigheid een geheel
nieuw begin is, zonder verband met een voorgeschiedenis. Van hun kant
zijn de ouders verdrietig en verontwaardigd: de jongen is toch „van"
hen. En dan komen zij in de verleiding met dat „van" een optreden te
rechtvaardigen dat practisch neerkomt op: laten wij onze zoon nog een
tijdje onmondig houden. Later, als de groeicrisis normaal verlopen is.
zal de zoon zijn persoonlijke eigenheid niet meer bedreigd voelen door
de band met zijn ouders, maar bevestigd; en de ouders zullen met voldoening bemerken dat zij voortleven in hun zoon, en in hem ook sommige hartewensen vervuld zien, die in hun eigen leven onverhoord zijn
gebleven.
Wij weten hoe diep de breuk en hoe erg de noodtoestand is geworden. Na de bloeitijd der Middeleeuwen is er weinig overgebleven van
het universitas-ideaal, steeds verder is het afgebrokkeld. In plaats van
een geleidelijke differentiatie der gebieden van het weten binnen één
groot intellectueel geheel, vertoont de geschiedenis tot nu toe het beeld
van een steeds voortschrijdend desintegratieproces.
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hoe langer hoe geringer. Menig vakman heeft het gevoel dat hij op zijn
gebied kampeert als op een wegdrijvende ijsschots, niet al te groot, en
die bovendien dreigt zich in nog kleinere stukken te gaan verdelen.
Velen bepalen hun onderzoekingen dan ook tot een beperkt maar overzichtelijk gebied. De qualiteit der zekerheid gaat echter omhoog en
omlaag met haar universaliteit. Het zijn juist de grote samenhangen
waarin de rijkste evidenties verborgen liggen, en die de meer stevige
zekerheden zouden kunnen opleveren. Met partiële inzichten gaan
zekerheden gepaard die niet alleen slechts partieel, doch ook min of
meer relatief zijn, d.i. niet geïntegreerd in de grote samenhang waar zij
organisch thuis horen, maar van welke men niet veel méér weet dan dat
hij er moet zijn, of zou moeten zijn.
Evenmin als op grote, veel gebieden omvattende zekerheden, durft
men aanspraak te maken op het bezit van grote waarheden. Het scherp
zien van een geïsoleerd klein onderdeel heet dan ook met meer recht
„juist" dan „waar". Het gevolg hiervan is een inslag van negativisme
in de tegenwoordige intellectualiteit. Synthetisch inzicht in de grote
samenhangen der realiteit, waarheid in de sterke zin des woords, stelt in
staat tot het oefenen van opbouwende critiek. Het formeel-juiste denken echter is bij uitstek bewerktuigd voor het ruïneren van misschien

inderdaad al te haastig verkregen resultaten, maar het is niet zo goed in
staat tot het aanbrengen van positieve correcties. En zo ziet men niet
zelden intellectuele werkers hun vernuft bij voorkeur gebruiken om van
deze of gene stellingen de aanvechtbaarheid aan te tonen, op formele
gronden. De Waarheid lijkt te ver weg in haar onaanraakbare Schoonheid! Dien haar dan tenminste zo goed gij kunt: wees rigoureus eerlijk,
goochel en smokkel niet bij het denken, betracht de logische „zindelijk-heid", gebruik alleen formeel „propere" begrippen, spreek in termen
wier betekenis dadelijk kan gecontroleerd worden.
Het is wel tragisch: want die intellectuele desintegratie is ten slotte
slechts het bij-gevolg geweest van een echte vermeerdering van de
menselijke kennis. Het zijn nieuw-verworven inzichten die mede als
spring-stoffen hebben gewerkt, nieuwe zekerheden die de crisis der
zekerheden veroorzaakten. Naarmate men meer te weten kwam, werd
men droeviger. Hier past het woord van de Schrift: hoe groter de
wijsheid, hoe groter de kwelling — en wie de kennis vermeerdert, vermeerdert de smart.
Klinkt dit als een klaagzang? Goed, maar klinkt het ook onwerkelijk?
En kunnen wij au fond wel afwijzend staan tegenover de werkelijkheid,

zoals deze zich feitelijk ontwikkelt? Wat gebeurd is, moest gebeuren.
21
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en, waar nodig, mobiliseren voor meewerking aan de wijsgerige bedrijvigheid in Nederland.
Het formuleren van deze wens maakt hopelijk niet de indruk als
zouden de inspanningen van R.K. zijde voor een bloeiend wijsgerig
leven miskend worden! O.a. moet dankbaar gedacht worden aan wat te
Nijmegen in de weinige jaren sinds de bevrijding tot stand is gebracht
aan het onderhouden en vestigen van bijzondere leerstoelen voor
Wijsbegeerte aan openbare universiteiten aan de activiteiten van
werkgemeenschappen als de Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte en het Thijm-Genootschap --- aan alles wat gepresteerd wordt
door zoveel stille werkers in seminaria en kloosterscholen. Redenen te
meer, mogen wij wel zeggen, om met vertrouwen consequent verder te
gaan.
De bedoeling is alleen deze: moge deze wijsgerige activiteit van nu af
aan nog meer worden aangemoedigd en op grotere schaal mogelijk
gemaakt. De wijsgerige basis van de intellectualiteit der katholieken
moge verbreed en verstevigd worden.
Volgens katholieke opvatting behoort de theologische cultuur tot de
hoogste, ja bovenmenselijke ontwikkeling van de geest. Dit zij zonder
reserve erkend. Maar laat ons toch attent zijn op het grote gevaar dat
op het ogenblik, méér dan alleen theoretisch, dreigt, óók voor de theologie, niet zozeer door het toenemend succes van de proefondervindelijke
manier van denken, als wel door het toenemen van de scientistische,
positivistische geestesgesteldheid waarmee het feitelijk gepaard gaat.
De moderne theologie heeft té veel van haar summa-karakter verloren: beperkt zich wellicht al te zeer tot het historisch doorvorsen van
haar bronnen, met verwaarlozing vaak van het speculatieve gedeelte
van haar taak. En de natuurwetenschappelijk geschoolde geesten zoeken hun intellectuele bevrediging te eenzijdig in het scientifieke wereldbeeld dat de resultaten van hun onderzoekingen doen vermoeden.
Waartoe dat speculatief gewroet in de fundamenten, vraagt zich menig
theoloog af; en hij zou het wijsgerig nadenken over de „achtergronden"
eigenlijk willen vervangen door mystiek. Ook de natuuronderzoekers,
hoewel als regel in het geheel niet afwijzend ten aanzien van het metaempirische, komen bij het aanhoren van wijsgerige uiteenzettingen vaak
tot een analoge reactie: ja maar, dat is geloof, religie, mystiek, dat zijn
zaken van het „hart" en niet van het „objectieve", verifieerbare denken.
In beide groepen zijn er die lusteloos, wantrouwend, ja balorig staan
tegenover de philosophie.
De theoloog heeft een tastbaar houvast aan het overgeleverde dogma,
en de natuuronderzoeker aan zijn steeds verifieerbare gegevens. De
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philosophie echter is noch dogmatisch, noch empirisch. Niet alleen haar
resultaten, maar nog meer haar uitgangspunten brengt zij altijd weer in
discussie. Het lijkt wel alsof zij leeft van vragen: zij vindt alles verwonderlijk. Dat kan irriterend werken en de indruk van zwakte geven.
Toch is die zwakte óók haar kracht. Vragen stellen, zich verwonderen, is zo echt menselijk! Zélf is de mens ten slotte een levende vraag.
Hiermee is aangegeven die eigenaardige mengeling in ons van vrijheid
en gebondenheid, van verwantschap en vreemdheid, zowel tegenover wat
boven ons is, als tegenover de dingen beneden ons. Zonder de universalis dubitatio de veritate: zonder de achtergrond waar de philosophie
op reflecteert, zou geen speciale vraag mogelijk zijn, geen wetenschap
intellectuele waarde hebben. De wijsgerige verwondering is de ziel van
de intellectualiteit. Theologische systemen en speciale wetenschappen
zijn belichamingen.
* * *

Van de philosophische activiteiten is de bezinning op de stand van
zaken in de moderne wetenschappen ( geesteswetenschappen én natuurwetenschappen) o.i. het meest urgent. Op dit gebied hoopt zich een
berg van materiaal op, dat om wijsgerig-kentheoretische verwerking
a.h.w. schreeuwt. Het zgn. grondslagen-onderzoek dat door sommige
wetenschappen zelf wordt aangepakt, is te beperkt van strekking en
alléén onvoldoende. Het is niet in staat (pretendeert dit ook niet) om
te voorzien in de spirituele noodtoestand waarin de crisis der zekerheden zoveel wetenschapsbeoefenaars, christelijke en niet-christelijke, doet
verkeren. Het gaat hier om de mens zelf, intellectueel verontrust en
beangstigd als hij is, nu hij en zijn wereld ten gevolge van de voortgang
der wetenschap in een ruimte zijn gekomen, waarvan steeds meer details
bekend worden, maar de grote structuur naar evenredigheid vervaagt.
Wie verschaft aan onze Nederlandse intellectuelen, vooral aan de
jongeren, de mogelijkheid om zich moedig en belangeloos te verdiepen
in de hedendaagse wijsgerige verwondering, en zo te werken aan de
verwezenlijking van het verre, maar zo vurig begeerde universitasideaal?
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uitdrukking „Human relations". Wat mag van deze beweging voor
betere menselijke verhoudingen in de onderneming verwacht worden?
Allereerst lijkt het noodzakelijk te waarschuwen tegen sentimenteel
humanitaire overwegingen en tegen de waan van het spelend werken;
anderzijds mogen we niet vergeten dat de menselijke verhoudingen in
het industrieel arbeidsleven steeds geconditioneerd zijn door aard en
inrichting van de onderneming. De industriële productie is in wezen
gebaseerd op een mechanisch proces van afwerking van het product.
Haar streven schijnt als einddoel gericht te zijn op het volmaakt automatisme. Dit werd verwezenlijkt in de Amerikaanse „urine-pilote'', die
er in geslaagd is de meest ingewikkelde electrische toestellen geheel
automatisch, zonder enige tussenkomst van de mens, af te werken.
Het is onbetwistbaar dat deze ontwikkeling het slavelijk werk van de
arbeider uit de secondaire beroepen op een haast ongelooflijke manier
heeft verminderd, en geleid heeft tot een zeer opvallende uitgroei van
de administratieve en gespecialiseerde functies. Het aantal handarbeiders neemt af, dat der hoofdarbeiders neemt toe. Hieruit te willen besluiten dat de industriële beschaving zich zelf overwinnen zal, — in
navolging van hetgeen Jean Fourastié doet, die meent dat „l'art politique
deviendra une méthode rationelle" ^) , ---- is een profetische uitspraak,
die misschien wel waar kan zijn, doch ons niet ontslaat van de verplichting de vraagstukken te bestuderen die thans nog gesteld worden door
de arbeider in de onderneming. Een klakkeloos optimisme laat ons even

hulpeloos tegenover de problematiek van het ogenblik als de voorspellingen der profeten van de ondergang.
De toestand van de arbeider in de onderneming hangt af, zoals we
boven reeds zeiden, van de aard en structuur van de onderneming. De
technische ontwikkeling van de onderneming heeft het de arbeiders
gemakkelijker gemaakt. Zij vertoont derhalve elementen van menselijke
dienstbaarheid. Aangezien nu de ondernemingen verschillen door de
aard van de arbeid, door hun technische uitrusting, door de omvang van
hun activiteit, door de verscheidenheid van de voorkomende functies en
door hun wijze van inrichting wordt de positie van de arbeider door al
deze uiteenlopende factoren beïnvloed.
Het grote vraagstuk, dat hier voorop moet gesteld worden, is het
afstemmen van de organisatie der onderneming op de menselijke mogelijkheden. Deze organisatie moet zodanig worden opgezet, dat zij niet
alleen het meest voordelig is voor de productie, maar dat zij ook binnen
het kader blijft van de normale capaciteiten van hen die geroepen zijn
een bepaalde functie waar te nemen. Geen verantwoordelijkheden mogen opgelegd worden die de capaciteit te boven gaan van de ruimst
mogelijke kring van geschikten voor dit werk. Anderzijds moet de
gevergde verantwoordelijkheid het vermogen van de werknemer op dusdanige wijze benutten, dat op een volledig rendement, d.i. op de econo
misch .verantwoorde inspanning kan gerekend worden 2 ) . Wie regelmatig capaciteiten vertoont die groter zijn dan de functie waarvoor hij
1) La Civilisation de 1960. p. 114.
2) Alvin Brown, Organization of Industry. p. 100-107.
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verantwoordelijk is, dient in aanmerking te komen voor eventuele bevordering. De zorg voor een zo goed mogelijke organisatie dient derhalve gepaard te gaan met het streven om de eigen mogelijkheden van
de werknemer zo goed mogelijk te gebruiken. Natuurlijk reikt dit niet zo
ver, dat de organisatie afgestemd wordt op persoonlijke kwaliteiten;
allerminst is dit het geval in grote ondernemingen of aan de lopende
band. Het blijft niettemin een ideaal voor de manager al zijn mensen te
kennen en te trachten allen hun beste kans te geven 3 ) .
Bij alle rationalisatie van de hedendaagse onderneming moet in toenemende mate gestreefd worden naar het persoonlijk aanspreken van
de arbeider en naar het gemeenzaam overleg met hem. Hij moet als
iemand aangesproken en als die bepaalde persoon behandeld worden.
De onpersoonlijkheid van het werk in de grote onderneming, de uniformisatie waarachter de directie zich vervreemd van diegenen met wie
zij samen werkt, wordt met nadruk afgewezen door de beste bedrijfseconomen, als Ernest Dale van de Columbia University. De prijs die
we betalen voor de administratieve geschiktheden, zegt hij, is te groot
geworden.
Op deze weg, thans ook betreden door de bedrijfseconomen, waren
sinds lang de psychologen en sociologen in de onderneming voorgegaan. Ik denk hier b.v. aan Elton Mayo, Stuart Chase, Goetz Brief s,
Eugen Rosenstock en Henri Dubreuil. Bij het lezen van de publicaties
dezer baanbrekers komt men tot de overweging: al is ook aangaande
deze problemen nog niet alles bekend, toch is er tenminste al genoeg
van bekend om bij toepassing ervan gunstigere resultaten te verkrijgen.
Al deze auteurs dringen aan op bepaalde vormen van samenwerking,
waardoor de toewijding der arbeiders een institutioneel karakter krijgt
en de persoonlijke waarden en vaardigheden, de krachten van het
groepsverband voor de onderneming worden gebundeld.
***
De samenwerking in de onderneming kan in verschillende vormen
gedacht worden. Op een paar formules die de laatste jaren werden toegepast of voorgesteld en die de grenzen omschrijven van de geldende
sociale overeenkomsten, willen wij even langer de aandacht vestigen 4 ) .
De wet van 20 September 1948 op de organisatie van de economie,
en meer bepaald de afdeling IV betreffende de ondernemingsraden, gaf
aan de Belgische arbeiders het recht advies te verstrekken over alle
vragen betref fende de organisatie van de arbeid, de voorwaarden van
de arbeid en de opbrengst van de onderneming, alsook het recht om van
de ondernemer economische en financiële inlichtingen te ontvangen. In

dit verband moesten aan de werknemers elke termijn inlichtingen over
de productiviteit en de algemene gang van de onderneming worden verstrekt en periodiek, d.w.z. tenminste aan het einde van elk jaar, de
nodige stukken worden overgelegd om de resultaten van de exploitatie
te kunnen beoordelen. Een Koninklijk Besluit van 27 November 1950
3) Ernest Dale, Planning and Developing the Company Organization, p. 170.
4) Cfr. de volledige discussie over de resultaten der ondernemingsraden in Streven,
April 1954.
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preciseert de wijze waarop de hoofden der onderneming de inlichtingen
moeten verstrekken.
Art. 17 van de genoemde wet regelde zelfs de samenstelling van de
ondernemingsraden overeenkomstig de „structuur" van de onderneming
en rekening houdend met de afdelingen waartoe de leden van het personeel behoren. Van deze structurele opvatting is echter in de uitwerking en de verwezenlijking weinig of niets overgebleven. De verkiezingen geschieden hetzij op een beambtenlijst of op een arbeiderslijst, zonder verdere onderverdeling. Dit gaf aanleiding tot de vrees dat de
ondernemingsraden revendicatieve groepen zouden worden. Zo werden
zij door de meerderheid der patroons hetzij met wantrouwen hetzij met
scepticisme bejegend. Na een periode van enthousiasme over de bevochten „verovering" volgde dan ook in de kringen der werknemers
spoedig een gemis aan belangstelling en soms van apathie en onverschilligheid.
Vaak bleek uit de opgedane ervaringen dat noch de enen noch de
anderen waren opgewassen voor hun taak. De wetgever bleek vooruitgelopen te zijn op de ontwikkeling van de verhoudingen en van de
mentaliteit.
Na de pessimistische enquête gepubliceerd door het „Institut Solvay",
liet de rondvraag van Fabrimétal een meer optimistisch geluid horen.
Van 150 ondernemingen die samen ongeveer 100.000 werknemers in
dienst hadden, spraken 112 zich gunstig uit over de ondernemingsraden.
Die ondernemingsraden beantwoorden trouwens aan de structuur van
de onderneming, zoals die is geëvolueerd. Ze zijn onontbeerlijk als wij
de vrije onderneming willen verankeren in de belangstelling en de
voorkeur van de brede volkslagen. Om er nochtans echte raden voor de
onderneming van te maken, zou behalve de nodige goodwill, zowel van
werkgevers als van werknemerszijde, een raad moeten verkozen worden
die aan het gestructureerd karakter van de onderneming beantwoordt.
In de ondernemingsraad moeten de functies vertegenwoordigd zijn en
tot gemeenzaam overleg komen; steeds in de veronderstelling dat de
onderneming begrepen wordt als een gemeenschappelijke zaak.
Een fijn ontwikkeld raderwerk als de vrije onderneming, die steeds
moet zorgen voor de beste en nieuwste uitrusting en afhankelijk is van
de fluctuaties van de markt, kan slechts dan in haar eigen aard en met
haar dynamische positie gewenst zijn als zij door allen die erbij betrokken zijn begrepen wordt en gevoeld als het grote wij. De gemeenschappelijke inspanning ten bate van zulk een onderneming is de voorwaarde
van haar bestaan.
Natuurlijk hangt de volkswelvaart niet af van een optelling van
goede ondernemingen alleen; er moeten voldoende rendabele ondernemingen zijn. Een economische en financiële politiek is nodig die op
een optimale manier de kansen der vrije onderneming, d.w.z. de kansen
van de onderneming met de laagste productiekosten bij de hoogste
lonen, ondersteunt.
* * *
Laten de ondernemingsraden het bestaande privaatrechtelijke statuut
van de onderneming onaangetast, dit is niet meer het geval met de
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andere vorm van samenwerking in de onderneming die berust op het
medebeheer, la co-gestion, die Mitbestimmung.
Het medebeheer is een der doelstellingen van het A.C.V. en van het
A.B.V.V. Enige tijd geleden werd ten onzent druk gediscussieerd over
de vraag in hoever het te verenigen is met het natuurrecht.
Wij herinneren in dit verband aan de rede van Prof. Mag. L. Janssens, gehouden op de laatste Sociale Week te Leuven en gepubliceerd
door het A.C.V. De wijze waarop in deze rede geïnsisteerd wordt op
de ondergeschiktheid van het eigendomsrecht aan het gebruiksrecht,
kan gelden als een argument ten gunste van het medebeheer. Het volgende is ontleend aan het betoog van de eminente hoogleraar: „Waar
men de relatieve aard van het eigendomsrecht erkent, ziet men in dat
alle goederen niet met een even sterke band aan de eigenaar vasthangen. Er bestaat een zeer innige band tussen de eigenaar en het huis dat
hij betrekt of het alaam dat hij persoonlijk bezigt: hier dekken bezit en
gebruik elkaar volledig. Maar met die dingen kan men de moderne
ondernemingen niet vergelijken, waarin de arbeiders met de machines
verbonden zijn en waarin hun medewerking, die tevens een onmisbare
deelname is aan de productie, voor hen zelf en hun gezinnen het wezenlijk middel is om hun levensgoederen te verzekeren".
Natuurlijk kan men uit een dergelijke natuurrechtelijke stelling niet
concluderen dat bepaalde, concrete sociale en economische vormen het
medebeheer moeten invoeren. Wij staan hier echter voor een der essentiële stellingen, zij het ook een abstracte, die in de discussie van het
medebeheer hun plaats vinden.
het is een
Deze problematiek wil ik hier echter onbesproken laten
vraagstuk op zich, dat de moralisten moeten beantwoorden --- en mij
houden aan het releveren van enige facetten van het medebeheer zoals
dit bestaat in West Duitsland, het enige land waar het werd ingevoerd.
Het medebeheer bestaat in West Duitsland sinds 1945 voor bepaalde
sectoren, nl. voor kolen en staal. Deze ondernemingen werden door de
Militaire Regering in beslag genomen, gedekartelliseerd en toevertrouwd aan een beheer dat overwegend bestond uit vertegenwoordigers
van de syndicaten en van de openbare besturen. In al deze ondernemingen werd op voorstel van de syndicaten, een arbeidsdirecteur benoemd, die van rechtswege deel uitmaakt van de directie. Sterk door
deze feitelijke toestand eiste de „Deutsche Gewerkschafsbund" ( DGB )
in de winter 1950-1951, dat deze toestand wettelijk zou worden gesanctioneerd. Zo krachtig was de op de regering uitgeoefende druk, dat,
overhaast en zonder schriftelijke toelichting, een „Mitbestimmungsgesetz f ur Eisen und Kohle" tot stand kwam op 21 Mei 1951. Volgens
deze wet wordt de beheersraad van de genoemde ondernemingen paritair samengesteld. Van de 10 leden worden er vijf benoemd door de
aandeelhouders en vijf door de werknemers. Het elfde lid wordt bij
gemeenzaam overleg gekozen. In deze wet bleef ook de arbeidsdirecteur
behouden, zonder nadere omschrijving van zijn bevoegdheid. De vertegenwoordigers der werknemers worden aldus aangesteld: één wordt
gekozen uit de arbeiders en één uit de beambten der onderneming, twee
worden door het syndicaat aangewezen, terwijl de vijfde man kan
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gekozen worden om zijn bijzondere bekwaamheid. De benoeming van
allen geschiedt door de DGB.
De samenstelling van de beheersraden van 35 kolenmijnen bedroeg
396 leden --r in grotere ondernemingen worden meer dan 11 leden per
beheersraad genomen. Daarvan zijn 34 neutrale leden, 181 vertegenwoordigers der aandeelhouders en 181 vertegenwoordigers der werknemers. Deze laatste 181 waren verdeeld als volgt: 39 vertegenwoordigers van de arbeiders en 34 van de beambten der ondernemingen, 35
vertegenwoordigers van de DGB en 38 van het vakverbond der mijnwerkers, de overige leden kwamen uit de gemeentelijke administraties,
uit de Syndicale Banken of uit de kringen der juristen. Van de vertegenwoordigers der werknemers kwamen er 63 uit de ondernemingen
zelf, terwijl 118 er buiten stonden.
Naast deze bijzondere regeling voor Kolen en Staal, werd door de
Duitse Bondsdag een algemeen „Betriebsverf assungsgesetz" aangenomen op 19 juli 1953. Deze algemene wet op het medebeheer gaat niet
zover als die voor de sector kolen en staal en is bovendien meer exclusief afgestemd op de onderneming zelf. Zij is meer een voortzetting van
het „Betriebsrtegesetz" dat in 1920 werd ingevoerd.
Welke zijn nu de hoofdpunten van dit Betriebsverfassungsgesetz
(B.V.G.)?
1. De beheersraad mag niet meer dan 1/3 zijner leden nemen uit de
werknemers.
2. Deze leden moeten gekozen worden door de leden van de onderneming.
3. De ondernemingsraden bestaan in alle ondernemingen die minstens
5 werknemers tellen van minstens 18 jaar. Het aantal leden is aangepast aan de grootte van de onderneming.
4. Het medebeheer heeft zeggenschap aangaande alle sociale aangelegenheden en alle wezenlijke veranderingen die in de onderneming
kunnen plaats vinden, zoals vermindering der activiteit, het stilleggen van de onderneming, de verplaatsing ervan of samensmelting
met andere ondernemingen. Het heeft een beperkte bevoegdheid
ook in personeelsvragen nl. bij veranderingen in de werkverdeling,
bij verplaatsing en afdanking van personeel.
5. Vergaderingen worden minstens per kwartaal gehouden. Bijzondere
economische commissies kunnen in het kader van de ondernemingsraad worden opgericht.
6. De vergaderingen hebben plaats gedurende de arbeidstijd.
7. De wetenschappelijke en technisch geschoolde medewerkers der
onderneming, het kaderpersoneel zijn als dusdanig niet vertegenwoordigd.

* **

Ziedaar de grote lijnen van het B.V.G. Daar het eerst sinds 1953 in
werking is getreden kan over de resultaten nog niet worden gesproken.
Des te drukker werd gediscussieerd over de sociale en economische
betekenis van dit initiatief en van de wet van 1951. De meest bekende
critische beschouwingen over het medebeheer zijn van de hand van
Prof. Franz Bohm, in zijn bijdrage voor het tijdschrift „Ordo", Das

DE ARBEIDER IN DE ONDERNEMING

332

en van
wirtscha[tliche Mitbestimmungsrecht der Arbeiter im Betrieb
Prof. Goetz Briefs, in zijn boek Zwischen Kapitalismus und Syndikalis-

mus.
Franz Bohm behoort tot de groep van Walter Eucken en Wilhelm
Rópke. Met Eucken is hij een der geestelijke vaders van Minister
Erhard en hartstochtelijk verdediger van de ,,sociale Marktwirtschaft".
Goetz Briefs is de befaamde auteur van het in 1925 verschenen Gewerbliche Proletariat, van de Theorie der Gewerkscha f ten in het
„Handwórterbuch der Staatswissenschaften" (4e uitg.) en van meerdere andere werken en bijdragen die een groter begrip hebben beplei t
voor de vakbeweging. Nadat hij in 1933 uit Duitsland was gevlucht,
werd hij professor aan de Georgetown University te Washington.
De stellingname van Franz Bóhm ligt in de lijn van zijn vroegere
geschriften; die van Goetz Briefs was een verrassing en heeft algemeen
opzien verwekt. Wij hebben te doen met twee belangrijke auteurs,
waarvan de ene overwegend economisch en de andere vooral sociaal
argumenteert b
De critiek van Franz Bohm slaat in de eerste plaats op het paritair
medebeheer, door de wet van 1951 ingevoerd voor kolen en staal,
waardoor de onderneming onder de leiding wordt geplaatst van ee n
dubbel-hoofdige macht of condominium. De leiding berust gelijkelijk bij
de groepen van werkgevers en werknemers, doch slechts één groep is
aansprakelijk voor de gevolgen van de genomen beslissingen. Een
onderneming die onderworpen blijft aan alle geldende voorschriften van
het privaatrecht, wordt belast met de uitvoering van een wil die haar
door wettelijke beschikkingen wordt opgelegd. Het programma van d e
ondernemingsraad wordt niet geïnspireerd door bepaalde technischeconomische en sociale inzichten, gebaseerd op de positie van de onderneming en de stand van het economisch leven, doch wordt bepaald door
het feit of de afgevaardigden werkgevers of werknemers zijn. De gevolgen van de gang van zaken in de onderneming voelt de werkgever eerst
na langere termijn, de werknemer daarentegen rekent vooral met het
onmiddellijk resultaat.
Wie zal verantwoordelijk worden gesteld voor het mislukken van de
leiding der onderneming? Zullen de fouten en mislukkingen geen aanleiding worden om het tweehoofdig bestuur te vervangen en de tegenstand uit te schakelen? Aldus zou de strijd om de macht verscherpt
worden.
Komen de paritaire groepen die de onderneming beheren niet tot een
accoord, dan is zij onbestuurbaar. Worden zij het wel eens, dan is het
gevaar groot dat die eensgezindheid verkregen wordt ten nadele van de
verbruikers, zoals dit bij de kartel- en monopoliepolitiek het geval is. De
reeds sterk aangetaste bereidschap tot risico zal dan eerder af- dan toenemen, ze zal de onderneming leiden naar mindere afhankelijkheid van
de markt en derhalve tot een meer conservatieve instelling. Bohm
spreekt hier van een closed shop.
.
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Voor de sociale argumenten zie ook Ernst Michel, Sozialgeschichte der indu-

striellen Arbeitswelt, 3e hitg., p. 253-303.
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Ook wordt de aandacht gevestigd op het feit dat het medebeheer
eigenlijk een vetorecht is. De syndicaten kunnen zich enkel verzetten
tegen zekere wijzigingen, verplaatsingen, ontslagen en tegen investeringen. De positieve economische en financiële voorwaarden van de onderneming blijven afhankelijk van een aantal factoren die niet in het bedrijf
zelf maar elders liggen: verbruik en sparen, maatregelen van credietpolitieke en financiële aard, initiatieven van de staat ter bevordering
van de investeringen.
De onderneming heeft vooral een economische politiek nodig die de
consument maakt tot heer en rechter van de productie: „Het geheim
van dit systeem bestaat hierin, dat het de mens, in zijn hoedanigheid
van producerende ondernemer en arbeider, met geslepen onverbiddelijkheid belet zich collectief te organiseren tegen zich zelf in zijn hoedanigheid van verbruiker. Het middel om de machtsvorming van de producenten te verhinderen, is de concurrentie - .
Nochtans ontkent Bohm de gevaren niet verbonden aan dit systeem,
nl. de werkloosheid van frictionele, conjuncturele en structurele aard.
Deze prijs moet, volgens hem, er voor betaald worden en zou ook, gezien het veel hoger rendement van een „wettbewerbsordnung", gemakkelijk en hoger kunnen vergoed worden. Hij spreekt hier zelfs van
een volledige vergoeding van de werkloze, zonder nochtans te preciseren waarin die volledige vergoeding bestaat. Bovendien zou het voorbijgaande gemis aan werkgelegenheid, dank zij de vluggere aanpassings
mogelijkheden van een concurrentiële economie, in een sneller tempo
worden verholpen.
De vrije economische politiek, steunend op effectieve concurrentie,
kan het sociaal vraagstuk beter oplossen, omdat de opbrengst, die zij
ter verdeling overlaat, groter is. Zij staat open voor de mogelijke en
noodzakelijke vernieuwingen, terwijl een economie gebouwd op grotere
collectieve machten, allerwege leidt tot organisatorische verstarring.
Deze argumenten van Franz Bohm zijn waardevol. Men verlieze
echter niet uit het oog dat zij gericht zijn tegen het paritair medebeheer
en tegen alle vormen van verstarring die aan een sociale markteconomie
opgelegd worden. Wij staan hier voor een apologie van de economisch
en sociaal beschermde vrijheid, op grond van stevige economische argumenten.
Goetz Briefs daarentegen motiveert zijn standpunt tegenover het
medebeheer vanuit een sociologie der vakbeweging. Volgens hem ligt
het in de aard van de vakbeweging, — de klassieke vakbeweging,
een revendicatieve beweging te zijn die er steeds op uit is voor haar
leden voordelen te halen uit de ontwikkeling van het kapitalisme. De
vakbeweging bestaat slechts als tegenhanger van het kapitalisme: zij
maakt dit regime sociaal draagbaar zonder het zijn voordelen te ontnemen. Een in het economisch stelsel geïntegreerde vakbeweging — die
be f estigte Gewerkscha f t — is volgens Briefs geen vakbeweging meer.
De vakbeweging moet haar vrijheid behouden tegenover de wisselvalligheden van de economie om sterk te blijven en het vertrouwen van
haar leden te veroveren, niet door de machtspositie die ze bezet, maar
door haar voortdurende werfkracht.
—
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Prof. Briefs meent dat het medebeheer, in de zin der wet van 1951,
iets geheel nieuws is. Er was niets over te vinden in de W irtscha f tsr
demokratie van Fritz Naphtali die sinds 1928 de bijbel was der Duitse
socialisten; het dankt zijn ontstaan aan een gemeenzaam verweer tegen
de ontmanteling der grootindustrieën in het Ruhrgebied. Het medebeheer is slechts dan zedelijk gerechtvaardigd als de arbeidende mens,
als persoon, en zijn familie er baat bij vinden. Bovendien is het medebeheer slechts een schakel in een geplanifiëerde economie; zodat het
moet gezien worden in het verband ener administratief geleide economie.
De vakvereniging en de patroon hebben een verschillende taak. De
eerste moet de arbeider beschermen tegen de patroon, die het laaghouden van de kostprijs wil verhalen op het arbeidsloon; zij moet ook de
status personae van de arbeider hoog houden te midden der fluctuaties
van de markt. De patroon heeft voor taak winsten te behalen. Het
samenvoegen van deze partners in één condominium, en dat nog wel
voor een onderneming die gebaseerd blijft op het kapitalistisch beginsel,
is een vermenging die de bestaande spanningen over het hoofd ziet. Dit
zou helemaal het institutionalisme van Hauriou in de hand werken,
waarin aan de gemeenschapsvormen zulk een voorrang wordt toegekend boven de rechten van de persoon, dat deze aan de individuele
mens slechts ten goede komen als lid van en via de gemeenschap. Vele
katholieke sociologen hebben zich bij deze opvattingen aangesloten, o.a.
Delos, Chenu, Bigo en Desbuquois. Briefs daarentegen meent dat de
deel-collectiva hun rechten ontlenen aan de persoonsrechten. Doch ook
al zou dit primaat niet bestaan, dan nog kunnen voor medebeheer enkel
in aanmerking komen de leden van de onderneming en niet de vakverenigingen.
De vraag die zich derhalve stelt voor de vakbeweging is deze: Hoe
kan een vakverbond, dat een vaste positie inneemt met quasi-openbare
rechten en functies,de voordelen van haar privaat karakter bewaren?
Om hierop een positief antwoord te kunnen geven, moet er eerst een
einde komen aan het haast ongelooflijk gemis aan begrip bij de werkgevers voor de menselijke aspecten der onderneming. Eerst dan bestaat
de kans dat ook de dwaze antwoorden zullen uitblijven. Beide partners
van de onderneming hebben al te zeer aan de zakenmoraal geofferd, in
plaats van hun steun te zoeken in de christelijke zedenleer. „Het reddend motief aan ondernemerszijde is de economische functie van de
ondernemer, nl. het bedrijf aan de gang en de kosten in evenwicht te
houden. Het reddend motief aan de zijde van de vakverenigingen bestaat hierin dat zij de mens niet laat ten onder gaan aan het stuwend
geweld der economische krachten".
Dus nog eens, de oplossing ligt in een spanningseenheid, in de overbrugging der tegenstellingen.
Aangaande de hier aangehaalde discussie over het medebeheer mogen we, naar onze mening, geen conclusies trekken. Wel heeft zij echter,
met betrekking tot dit vraagstuk, duidelijk gemaakt, welke economische
orde en welk sociaal systeem wij verkiezen. Deze keuze is meteen beslissend, want hier geldt volgens Goethes woord het „Gesetz, nach dem du
angetreten und dem du nicht entgehen kannst".

H. Pius X en de Kerkmuziek
door DR J. VOLLAERTS S.J.

NDER de verplichtingen van het herderlijk ambt is deze ongetwijO
feld een gewichtige: de luister te onderhouden en te bevorderen
van het huis van God, waar de verheven geheimen van de godsdienst
worden gevierd en waar het christenvolk zich verzamelt om de genade
der Sacramenten te ontvangen, het heilig offer des altaars bij te wonen,
het hoogverheven Sacrament van het Lichaam des Heren te aanbidden
en zich bij het gemeenschappelijk gebed der Kerk aan te sluiten.
Onze opmerkzaamheid richt zich thans op een der meest algemene,
der moeilijkst uit te roeien misbruiken, en dat vaak ook dáár te betreuren valt, waar al het andere de hoogste lof waardig is, zoals de schoonheid en pracht der kerk, de glans en nauwgezette regeling der ceremo
niën .... Het is het misbruik in zake de zang en de gewijde muziek".
Zo begint het wijd en zijd bekende „Motu proprio" van de heilige
paus, die „alles wilde herstellen in Christus", over de gewijde muziek.
Dit document en de er in uitgesproken gedachten zijn weliswaar niet,
als het beeld van de grote Diana der Ephesiërs, plotseling uit de hemel
gevallen. Reeds drie kwart eeuw was men zoekend en tastend bezig, de
kerkzang en de gregoriaanse muziek omhoog te heffen uit diep gezonken staat van verval en verwereldlijking. In verband met dit laatste
spreekt Pius zelfs van ,,ons eerbetoon aan de Allerhoogste, dat, in
plaats van ten hemel te stijgen in geur van zoetheid, de Heer de gesels
in handen geeft, waarmee de Goddelijke Verlosser eens de onwaardige
onteerders uit de tempel heeft verdreven". Men kan veronderstellen,
dat de krachten, die sedert vele decennia werkzaam waren ten goede,
vroeg of laat hun uitwerking niet zouden missen op de kerkelijke gezagsdragers te Rome en daar, onder welk Pontificaat ook, zouden leiden
tot officieel door Rome geleide hervormingspogingen en -bepalingen.
Toch kan men — want het is zeer opvallend — van Guiseppe Sarto
zeggen, dat hij door de natuur d.i. door natuurlijke begaafdheid en
ontwikkeling, als mede door de neiging van zijn hart en gemoed, meer
dan wie ook der laatste vijf pausen geschikt was, ook door persoonlijke
beïnvloeding en ingrijpen, een kerkmuziekhervorming te stimuleren en
effectief te organiseren.
Op het groot-seminarie te Padua, waar Pius theologie studeerde,
zong hij, volgens het getuigenis van een tijdgenoot, ,,optime" en had de
leiding der muziek in het seminarie te Treviro. Als kapelaan in Tombolo
bleef hij een liefhebber van zingen, maar speelde geen orgel. Des avonds
leerde hij 15 tot 20 jongens kerkzang en godsdienstige liederen. Sinds
14 Juli 1867 pastoor te Salzano versierde hij het kerkgebouw, liet er een
nieuwe vloer in leggen, kocht een vaandel voor het H. Sacrament,
richtte een gilde op van aanbidders, vernieuwde de kruisweg en leerde
er weer godsdienstige liederen aan de jeugd. Bij de gewone oefeningen
sloeg hij zelf de maat en later stelde hij twee dirigenten aan, die onder
.
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zijn toezicht werkten. Het twee manualen en pedaal tellende orgel werd
na zijn vertrek vernieuwd in 1886. Er zat ook een Carillon op, dat hij
later als paus zou verbieden. Ook het orgel in zijn geboorteplaats Riese
had een Carillon. Terwijl het eerste defect was, was dit laatste nog
goed in orde. Toch zou hij later ook dit tot zwijgen brengen in zijn
Motu proprio.
Zelfs als bisschop van Mantua kwam de heilige drie tot vier maal per
week op zijn seminarie, dat hij niet alleen financieel van de ondergang
redde, maar waar hij ook onderricht in theologie en kerkzang gaf. Hij
achtte zich niet te verheven, om zelf de muziek te schrijven, die hij bij
het onderwijs gebruikte. Deze wordt thans nog in het seminarie bewaard, tezamen met zijn aanwijzingen voor stemvorming.
Dat Pius geen enghartige purist was, blijkt uit zijn bericht aan Rome
in 1888 over een plechtigheid ter ere van de heilige Anshem, waarbij
„de gewijde kerkzang tezamen met wonderschoon snaren- en fluitspel
allen ten zeerste van vreugde vervulde": „dum sacer Ecclesiae concentus modulis fidium et tibiarum cunctos magnopere exhilarabat". Hierover en over bovengenoemde carillon zegt deze paus der kerkmuziek
later in zijn motu proprio, dat er in de kerk nooit een piano en gedruismakende of lichtzinnige instrumenten mogen gebruikt worden. De
Italiaanse tekst van dit document vermeldt dan kleine en grote trom,
bekkens, schellen en dergelijke; de latijnse versie voegt er castagnetten
aan toe.
De wetgever stelt bovendien overeenkomst tussen een eventueel toe
te staan orkest én het orgel op prijs: zodoende zijn dan strijkers en
oordeelkundig gekozen blazers toegelaten. Dit nu
het is interessant
is een ontwikkeling in de wetgeving. Want in
dit te constateren
1749 verbood Benedictus XIV trompetten, hobo, fluit en piccolo. Een
dergelijke ontwikkeling zullen wij later zien plaats grijpen aangaande
de vrouwenstemmen in de kerk. (Deer. 4210 en 4231 van 1908 en 1914 ) .

Don Lorenzo Perosi
Kort voor zijn vertrek uit Mantua maakte Pius X kennis met de
priester-musicus, met wie hij zo bevriend zou raken en die onder zijn
pontificaat en dat van vier andere pausen vele Romeinse plechtigheden
zou opluisteren. Perosi was op 21 December 1872 te Tortona geboren.
Toen hij op 15-jarige leeftijd te Rome op examens in piano, orgel en
compositie de hoogste lof verwierf, ontving Leo XIII hem in audiëntie
en schonk hem nu reeds Pro Ecclesia et Pontifice. De jeugdige Italiaan
studeerde verder, gaf les in de Benedictijnerabdij van Montecassino en
werd er zeer bevriend met de Paters Benedictijnen, terwijl het verlangen
daar ontlook, priester te worden. Op 20-jarige leeftijd trok hij naar
Regensburg, om zich onder de leiding van de bekwame en beroemde
Haberl, de grote kenner van Palestrina, nog meer te bekwamen. Ofschoon hij daarna door de Regensburgse muziekschool werd uitgenodigd, op dit instituut leraar in orgelspel te worden, bleef hij toch liever
in Italië, werd zangleraar in het seminarie te Imola en begon er op
22-jarige leeftijd bovendien de studie der theologie. Hier nu ontmoette
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hij op 25 Mei 1894 voor het eerst kardinaal Sarto, die het jaar te voren
reeds tot patriarch van Venetië was benoemd, maar Mantua nog niet
verlaten had.
Het was een zomeravond. Kardinaal Sarto kwam uit de hoof dkerk,
waar hij biecht gehoord had en ging naar huis. De jonge Perosi, in
geestelijk gewaad reeds, stond op de Piazza del Duomo, ging naar de
kardinaal toe en kuste zijn gewijde ring. Na de kennismaking spraken
zij over het verzoek van de San Marco te Venetië, waar de kardinaal
spoedig zou gaan wonen, om er Perosi als dirigent van het domkoor te
krijgen. Zijne Eminentie spoorde de theologant aan, dit ambt te aanvaarden: een seminarist kon dus, tijdens zijn theologiejaren, dirigent
worden van een der grootste kerken. Een maand later vertrok Perosi en
werd er, na nog een verzoek van de muziekschool te Mantua van de
hand gewezen te hebben, de opvolger van Tebaldini. Door afzonderlijk
onderricht voltooide de jonge musicus zijn theologische studies, zodat
hij door de kardinaal gewijd op 22 September, in het Huisje van Loreto,
zijn eerste H. Mis opdroeg.
De H. Pius X volgde hem spoedig naar Venetië, nam Perosi in zijn
huis op en gebruikte samen met hem de maaltijd. Zodoende maakte zijn
jonge begaafde vriend kennis met beroemde mannen, bisschoppen en
kardinalen.
Perosi stuwde de zang van de San Marco omhoog en sloeg aan het
componeren. In deze eerste tijd ontstond zijn Missa Patriarchalis, uit
dankbaarheid opgedragen aan kardinaal Sarto. Op het titelblad lezen
wij: „A sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Guiseppe
Sarto, Patriarca di Venezia" (uitgegeven bij Schwann, Düsseldorf).
Een der eerste dingen, die de nieuwe kardinaal van Venetië aanpakte,
was het terrein van de kerkmuziek. In 1894 werd daar het achtste
eeuwfeest luisterrijk gevierd van de vergroting en inwijding der S.
Marco-basiliek die in 1098 had plaats gehad. Dit was de aanleiding
voor kardinaal Sarto de aandacht te vestigen op de kerkzang. Op 1 Mei
1895 liet hij een herderlijke brief verschijnen voor de geestelijkheid van
zijn patriarchaat.
Het is interessant en leerzaam, dit document te vergelijken met het
Motu proprio over de Musica sacra, dat hij, ook al terstond na het aanvaarden van een ambt (nl. als paus) , de wereld in zond.
Opvallend is de overeenkomst van inhoud en uitdrukkingen in beide
officiële stukken, opvallend ook, dat de toon in het patriarchale document iets vuriger, onomwondener en dringender is.
In de Venetiaanse verordeningen en motiveringen onderkent men
terstond het latere Motu proprio. Zo b.v. waar het doel van de kerkzang
wordt bepaald, waar de eis gesteld wordt van heiligheid, kunstwaarde
en algemeenheid, waar de indeling gegeven wordt van gregoriaans,
klassieke polyphonie en nieuwere muziek. Het document komt op tegen
de theaterstijl en tegen het in Italië in zwang zijnde conventionalisme
( „een aria voor de bas, een romance voor de tenor, een duet, een cavatine, een cabalette, een slotkoor") . „Zo trok men de verhevenste plechtigheden van de godsdienst omlaag naar profane uitvoeringen, de kerk
van ons geloof zozeer veranderend in een theater en de HH. Geheimen
22
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ste tijd in Venetië gehad. Want in Rome was Paus Leo XIII hem nog
niet vergeten en benoemde Perosi tot dirigent van de pauselijke kapel:
het was December 1898, kort nadat de musicus zijn oratorium La Risurrezione di Cristo te Rome had uitgevoerd. Zo moest Perosi zijn kardinaal verlaten. Deze sprak hem echter moed in, zonder te vermoeden, dat
hij hem vijf jaar later naar Rome zou volgen om Paus te worden.

Kardinaal Sarto Paus
4 Augustus 1903
Alvorens het kerkmuzikaal hervormingswerk van de reeds in Venetië
zo volijverige patriarch te bespreken, vermelden wij de vreugde van
Pius X en Perosi bij hun weerzien in Rome. In 1904 voerde de nog
jonge componist onder grote bijval zijn Il Giudizio Universale uit. Vier
dagen later wilde de Paus hetzelfde oratorium in tegenwoordigheid van
de kardinalen en genodigden in het Vaticaan ten gehore laten brengen
en schonk een gedenkpenning aan de voornaamste medewerkers. Terstond begon Perosi aan het componeren van een grote cantate Dies Iste,
die op de 50e verjaardag van het afkondigen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in de koninklijke zaal van het Vaticaan voor Pau s
en kardinalen werd uitgevoerd, waarin bijzonder opvalt het in gefugeerde trant uitgewerkte „Tu spes certa miserorum" en dat sluit met
„Tota pulchra es".
Hoe nauw de relatie was van Perosi met Pius X blijkt o.a. uit het
volgende détail. Op de Corso woonden de drie zusters van Zijne Heiligheid. Bezoekers zagen daar een portret van Perosi, waaronder, voorzien van muzieknoten, een passage was geschreven uit zijn werk Il
Natale, n.l. de woorden „Et reclinavit in praesepio". Er hing ook nog
een foto van de componist, waaronder hij eigenhandig geschreven had:

.

A Sua Eminenza, il Card. G. Sarto,
Con Af f etto di figlio.
Venezia 6-11-'99
L. Perosi
Intussen werd de Pauskroning van Pius in diens geboorteplaats Riese
zeer plechtig gevierd: onder de heilige Mis werd Perosi's Missa Eucharistica uitgevoerd.
Uit het tot hier toe vermelde blijkt wel duidelijk, hoe waar het is, wat
wij boven schreven: dat geen der laatste vijf pausen zo goed op het
leidersschap in een kerkmuziekhervorming was voorbereid als de H.
Pius X. Het is dan ook geen toeval, dat hij terstond na zijn Programmaencycliek E su pretui apostolatus cathedra reeds in het eerste halfjaar
van zijn pontificaat de hervorming der gewijde muziek ter hand neemt.
Eerst daarna zullen zijn constituties en encyclieken volgen over de
Eucharistie, het modernisme, Bijbelwetenschap, Kerkelijk Recht en vele
andere onderwerpen.
Om Pius' kerkmuzikale activiteit te begrijpen, moet men iets weten
van de voorgeschiedenis, vooral van het herstel en het verval van de
gregoriaanse zang.
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hetzelfde jaar werd Dr P. Wagner geprezen vanuit Rome en aangemoedigd wegens zijn wetenschappelijk werk.
Tussen al deze bedrijven door was er een felle strijd gestreden tussen
de voorstanders van de Medicea én degenen, die voor het herstel der
oorspronkelijke melodie, terug wilden naar de oudste handschrif ten.
Aan de ene kant stonden zodoende Haberl-Pustett, aan de andere
zijde Solesmes-Desclée. In ons land was Mgr Lans een fel verdediger
van de Medicea en hij liet zich op het congres van Arezzo in 1892,
waardoor hij internationaal vermaard werd, niet onbetuigd. Op juridische gronden had zijn partij gelijk: Rome hield in de practijk vast aan
de Medicea. Maar daartegenover wierpen de Benedictijnen, die de
oudste hss. fotografeerden en vergeleken, dit materiaal in de strijd, om
aan te tonen, dat de Pustett-uitgave een bedorven en geschonden overlevering van het oorspronkelijk gecomponeerde bevatte. Hierin hadden
zij gelijk.
Aan Pius X was het voorbehouden, in deze belangrijke aangelegenheid te beslissen. Op 8 Januari 1904 kondigde hij in een decreet der
Ritencongregatie aan, dat het gregoriaans zou hersteld worden „iuxta
codicum fidem" „volgens de lezing der handschriften''. In een Motu
proprio van 25 April draagt hij dit herstel op aan de abdij van Solesmes
en stelt een Romeinse commissie in, die over het werk van Solesmes zal
oordelen en beslissen. Deze commissie bestond uit leden en consultoren.
President was Dom Joseph Pothier O.S.B., abt van St Wandrille.
Onder de leden waren Perosi, Mocquereau O.S.B., A. De Santi S.J . .
Wagner; onder de consultoren de Benedictijnen Gaisser en Molitor en
ook de musicoloog Gastoué. Dom Pothier, de president, was de grote
raads- en vertrouwensman van de H. Pius. Als eerste werkstuk zou het
Kyriale verschijnen. Er was evenwel geen eenstemmigheid in de commissie en er rezen ernstige tegenstellingen. Dit bleek vooral op de bijeenkomst te Appuldurcombe op het eiland Wight, waar wegens de
verdrijving der religieuzen uit Frankrijk de Benedictijnen van Solesmes
woonden. Er was van één bepaalde zijde sterke tegenstand tegen de
opvattingen en plannen van de president. Het betrof vooral de kwestie,
die jarenlang de gregoriaanse gemoederen heftig zou beroeren, de
kwestie van het ritme en de z.g. ritmetekens. Pothier wilde alleen de
melodie uitgeven, toegelicht door een voorrede over de ritmiek. Men
kwam echter niet tot overeenstemming. Pius heeft toen de commissie als
zodanig ontbonden en de verantwoordelijke beslissing omtrent het je-hele werk in handen gelegd van Pothier. Met hém stond de H. Paus
voortdurend in contact. Pius schreef zelf een deel der voorrede van de
Vaticaanse editie van het Graduale en reviseerde persoonlijk het overige door Pothier geschreven gedeelte. Zo verscheen dan in 1905 het
Kyriale, in 1907 het Graduale, in 1912 het Antiphonale.
Hiermede evenwel was de paus der kerkmuziek niet van alle zorg en
narigheid af. Want toen D. Mocquereau uitgaven met toegevoegde
punten en streepjes liet verschijnen, ontbrandde de strijd en de animositeit pas in alle hevigheid. Een reeks decreten komt nu los tussen de
jaren 1905 en 1917. Een der belangrijkste is 4259 van 25 Januari 1911.
Bepaald wordt, dat de Vaticaanse editie meer dan voldoende is voor
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een goede ritmische uitvoering, dat men edities met tekentjes niet
„ritmische" editie mag noemen, dat ze niet „adprobatae" maar „tolera
tae" zijn en geen bisschop of kloosteroverste deze kan voorschrijven. De
tegenstanders nu der ritmetekentjes, hierdoor aangemoedigd, lazen
méér uit het decreet dan er in zat. Daarom bepaalde decr. 4263, dat de
bisschoppen „Imprimatur" mochten geven aan die z.g. ritmische edities,
„mits al het vroeger bepaalde onderhouden werd". De juist genoemde
bepalingen van 4259 werden door het verlof tot Imprimatur dus niet
teruggetrokken, maar bevestigd. Nu werd dit decreet aanvankelijk niet
opgenomen in de A.A.S., maar verscheen in de decreta authentica.
Omdat wederom tegenstanders der edities met tekentjes hier iets achter
zochten, verscheen, onder het volgend pontificaat, op 23 juni 1917 decr.
4345, bepalende, dat decr. 4263 van kracht bleef, al was het niet verschenen in A.A.S.. Welnu: dit betekent van de ene kant, dat de bisschoppen inderdaad het Imprimatur kunnen geven, en van de andere
kant dat de bepalingen van 4259 uit het jaar 1911 moeten onderhouden
worden: „iuxta tenorem eiusdem decreti 4263".
Bij dit alles vergete men nimmer, dat Pius X bij al deze zaken in een
voortdurend en levendig contact stond met Dom Pothier, wie hij het
hele werk in handen had gegeven. P. E. Bruning O.F.M. schrijft in zijn
overigens uitstekend boek over Het Gregoriaans, dat de Ritencongregatie decreten uitgaf, „waardoor de ene partij de ander trachtte te
overtroeven". Het is onjuist, dergelijke uitdrukkingen in een handboek
te betrekken op decreten van een Rom. Congregatie, vooral omdat de
H. Paus Pius er nooit buiten stond. Want ten slotte heeft toen de
Congregatie in bepaalde zin beslist. Zij nu is ee n pauselijk departement,
met het hoogste gezag in deze zaken bekleed.
Tot slot vermelden wij nog, dat op het Gregoriuscongres in 1904
tijdens de pausmis te Rome door 1200 zangers de missa De Angelis
gezongen werd, een evenement in die dagen; Perosi liet meerstemmige
motetten zingen. Dom Pothier ontbrak niet. Zo werkte jarenlang het
trio „Sarto-Pothier-Perosi" samen in het grootse werk der kerkmuziekrestauratie.
De heiligverklaring van Pius X, de eenvoudige vrome en muzikale
zoon van de gemeentebode in Riese, is een grote troost voor allen, die
zich in dienst stellen van de Sacra Musica, met het doel, niet zelf
beroemd te worden, maar „Alles te herstellen in Christus". Moge Pius'
voorspraak hen daarbij helpen.

KUNSTKRONIEK

Genie en klein - menselijkheid
door A. DEBLAERE S.J.

OEN Michelangelo stierf, vond men in een grote kist, die met een ijzeren
bed bijna de enige meubilering uitmaakte van zijn armoedige slaapkamer,
8400 dukaten, een som, die tegenwoordig iemand millionnair zou maken. Arm
begonnen, stierf hij als rijk man en grootgrondbezitter. Bij Michelangelo's
geboorte bezaten de Buonarroti's wat land bij Settignano. Vanaf zijn 21e jaar is
hij er op uit die bezittingen te vermeerderen. Hoewel niet van alle aankopen
documenten bewaard zijn gebleven, kan een korte lijst van enkele enig idee
geven van zijn Florentijnse zakengeest.
In 1506 koopt hij een boerderij te Pozzolatico; in 1507 laat hij zijn vader
voor 1000 dukaten nieuwe terreinen kopen; in 1509 een boerderij ; in 1512 koopt
hij een landgoed met herenhuis te S. Stefano bij Rifredi; hetzelfde jaar een stuk
grond in de buurt, een boerderij aan de Via di Prato en één in Valdarno, en
stuurt hij 2000 dukaten voor landerijen door zijn vader aan te kopen; in 1514
koopt hij een huis van het hospitaal S. Maria Nuova; in 1515 een boerderij te
Settignano; in 1518 een terrein aan de Via Mozza te Florence, een terrein van
Niccoló Capponi en een boerderij te Fiesole; in 1519 een landgoed te Rovezzano; in 1520 weer grond te Settignano; in 1521 een aan zijn eigendom palend
huis in de Via Mozza. Uit de verkoop in 1532 van enkele bezittingen, waartoe
hij moest overgaan wegens het opzeggen van contracten, blijkt dat hij intussen
nog heel wat meer eigendommen moet hebben aangekocht.
In 1544 schrijft hij zijn neef, geen nieuwe bezittingen voor hem meer te
kopen te Florence, omdat „te veel bezit" ook veel last meebrengt. Maar het jaar
daarop is hij weer aan het onderhandelen over de aankoop van huizen te Florence, met de aanbeveling goed toe te zien „want het geld ligt niet op straat".
De volgende jaren wordt maar steeds gecorrespondeerd over de aankoop van
verscheidene huizen in de stad en over landerijen te Montespertoli en Chianti.
Dit alles opdat hij, oud geworden, niet zou moeten „gaan bedelen".
Tussen 1508 en 1512, de jaren van de gigantische, heerlijke schepping van
het gewelf der Sixtina, klaagt hij telkens over gebrek en het uitblijven der
gelden voor de hem gegeven opdracht. In die tijd is zijn familie, dank zij de
gefortuneerde zoon, heel wat ruimer gaan leven, en ze valt hem lastig om hulp.
Aan zijn vader schrijft hij : „ik heb geen verzorging en geen geld" (alle verzorging had hij uit wantrouwen geweigerd) ; aan zijn broer Buonarroto: „ik bericht
je, dat ik geen grosso heb, ik ben als het ware barrevoets en tot op het hemd
uitgekleed en ik kan de rest van wat mij toekomt niet krijgen vóór ik het werk
voltooid heb". Aan zijn broers stelt hij zichzelf tot voorbeeld: „leeft sober als ik,
die zelf armoedig leef".
Met de vereerde oudere Signorelli, die te Rome van hem een kleine som had
moeten lenen voor zijn terugreis naar Cortona, ontstaan verwikkelingen over de
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terugbetaling
,,40 Jiuli".
Jiuli". Zijn
Zijn opvattingen
opvattingenover
overkunst
kunstheeft
heefthij
hijnooit
nooitneerneerterugbetaling van
van de „40
geschreven, maar
maar hij
de opbrengst
opbrengst van
van zijn
zijnlanderijen,
landerijen, zowel
zowel
hij noteerde zorgvuldig de
in geld als
als in
innatura.
natura.
Diezelfde man vond er
er in
in zijn
zijn oude
oude dag
daggenoegen
genoegenin,
in,arme
armemeisjes
meisjes van
vaneen
een
bruidschat
te stellen
stelleneen
eenbehoorlijk
behoorlijk huwehuwebruidschattete voorzien,
voorzien, om
om ze
ze in
in de gelegenheid te
lijk te sluiten.
hij slechts
slechtsaan
aan
lijk
sluiten. De
De leiding
leidingvan
vande
dewerken
werken voor
voorde
deStStPieter
Pieternam
namhij
op voorwaarde
dat hij
hij er
er niet voor
op
voorwaarde dat
voor betaald
betaald zou worden,
worden, en
en toen
toen de
dePaus
Paushem
hem
toch een honorarium
toch
honorarium liet bezorgen,
bezorgen, stuurde
stuurde hij
hij het vrij
vrij oneerbiedig
oneerbiedig terug.
terug. Toen
Toen
de Jezuïeten
de
Jezuïeten de Gesu zouden
zouden gaan
gaan bouwen,
bouwen, wilde
wilde hij
hij de
deplannen
plannengratis
gratismaken.
maken.
(Wegens een
een terreinkwestie
terreinkwestie werden deze
deze echter
echter na
na zijn
zijn dood
doodniet
nietuitgevoerd)
uitgevoerd)..
Terwijl andere
kunstenaarszich
zichwoningen
woningen als
als paleizen
paleizen bouwden,
bouwden, bleef hij te
te
Terwijl
andere kunstenaars
Romedertig
dertigjaar
jaar
lang
wonen
zijndood
dood- inineen
Rome
lang
wonen
- tot
tot aan
aan zijn
eenakelig
akelighuis
huis op
op de
ongezonde, thans
ongezonde,
thans verdwenen
verdwenen Macel
Macel de
de Corvi
Corvi(„kraaienmarkt")
("kraaienmarkt").. Een
Een plafond
plafond
zakte er in onder het gewicht van
zakte
van de
de marmerblokken;
marmerblokken; als enige
enige versiering
versiering diende
diende
een
skelet, door hem zelf
zelf op
opde
detrapmuur
trapmuur getekend.
getekend. Hij
Hij beschrijft
beschrijft dit
dit huis
huis als
als
een skelet,
„zijn donker
donker graf",
graf", waarin
waarin hij
hij "zit
„zit opgesloten,
opgesloten, arm
arm en
en alleen,
alleen, als
als 't merg
merg in
in de
de
"zijn
schors, als
als een
een geest in een
schors,
een fles"
fles";; in
in één
één van
van zijn
zijn gedichten
gedichten spreekt
spreekt hij
hij van
van de
de
stapels reuzendrek
reuzendrek vóór
deur, van de
de katten,
katten, krengen,
krengen, privaten,
privaten, en
ende
deurine
urine
vóór zijn
zijn deur,
die door de spongaten
spongaten loopt
loopten
enwaarvan
waarvan de
de stank
stank hem
hemvóór
vóórde
dedageraad
dageraadwekt
wekt 1).
1) .
Maar nooit zag
Maar
zag hij
hij uit
uitnaar
naar een
eengezondere
gezondereverblijfplaats.
verblijfplaats.

** ** **
Een
niet minder
minder bevreemdend
bevreemdend element
element ininMichelangelo's
Michelangelo'skarakter
karakter isis zijn
zijn
Een niet
neiging tot de vlucht. Waar het om zijn geniale creaties ging, kende zijn durfneigtodvluch.Waremzijnglcates,kndzijurf
geen grenzen. En
En als
als hij
hij zelf
zelfhet
hetuitkappen
uitkappenen
envervoer
vervoervan
vandedemarmerblokken
marmerblokken
Toscaanse bergen
bergen moest
moest leiden,
leiden, schrok
schrok hij
hij niet
nietterug
terugvoor
voorcyclopische
cyclopische
uit de Toscaanse
ondernemingen, zelfs
voor het
het aanleggen
aanleggen van
van nieuwe
nieuwewegen.
wegen.Tegenover
Tegenover
ondernemingen,
zelfs niet voor
hertogen verdedigde
verdedigde hij
hij zijn
zijnkunstenaarsvrijheid
kunstenaarsvrijheid met
met een
eenbrutaliteit,
brutaliteit,
Pausen en hertogen
ander gevangenis of
ofdefinitieve
definitieveongenade
ongenadehad
hadbetekend.
betekend.Maar
Maarbij
bij
die voor ieder ander
minste dreiging
dreiging van gevaar,
gevaar, was
was hij
hij de eerste
eerste om
om een
een goed
goedheenkomen
heenkomen te
te
de minste
zoeken. Als jonge
jonge beschermeling
beschermeling van
Medici, diep
diep onder
onder de
deindruk
indruk van
van
zoeken.
van de Medici,
Savonarola's apocalyptische
apocalyptische preken,
preken, ontvluchtte
ontvluchtte hij
hij in het geheim
Savonarola's
geheimzijn
zijnbeschermbeschermbij de
de eerste
eerste tekenen
tekenen van
van naderend
naderend onheil.
onheil. Hij
Hij was
was toen
toen
heren en zijn
zijn stad
stad bij
heren
ingeving van
van een
een droom
droom had
had
negentien jaar
jaar oud
vertelde later,
negentien
oud en
en vertelde
later, dat
dat hij
hij op ingeving
gehandeld.
zij Aldovrandi
Aldovrandi werd
werd hij
hij in
inBologna
Bolognagastvrij
gastvrij onthaald
onthaald en
en kreeg
kreeg er
Dank zij
Dank
er
vererende opdrachten,
opdrachten, maar
hier weer
weer
vererende
maar om
om onbekende
onbekende redenen
redenen vluchtte
vluchtte hij
hij ook hier
11))

D'intorno all'
ho mete
mete di
di giganti,
giganti,
D'intorno
all' uscio ho
ehe chi
ehi mangi
mangi uva
uva o0 ha
hapreso
presomedicina
medieina
che
altrove aa caccar
eaeeartutti
tuttiquanti.
quanti.
non vanno altrove
rho imparato
imparato a conoscer
eonoseer l'orina
l'orina
I'ho
la cannella
eannella ond'esce,
ond' esee, per
per quei
quei fessi
fessi
e la
innanzi di
di mi
mi chiaman
ehiaman la
la mattina.
mattina.
che innanzi
cessi,
Gatti, carogne,
earogne, canterelli
eanterelli o0 cessi,
Gatti,
n'ho per masserizia
masserizia 0o men
men viaggio
viaggio
che n'ho
vien aa mutarmi
mutarmi mai
mai senz'essi.
senz'essi.
non vien
de deur
deur heb ik drek
drek van reuzen,
reuzen, want
want wie
wiedruiven
druiven eten
etenofofmedicijnen
medicijnennemen
nemen
(Rondom de
niet elders
elders met
met hun
hun uitwerpselen.
uitwerpselen. Ik
Ik heb
heb de
de urine
urine leren
leren kennen
kennen en
en het
het spongat
spongat
gaan niet
waar ze
ze uitloopt
uitloopt door
door deze
deze spleten
spleten die
diemij
mij vóór
vóórdededag
dagdede
morgenroepen.
roepen.Katten,
Katten,
morgen
mij niet
nietverroeren
verroeren zonder
zonder er mee
mee in
in
krengen en privaten
privaten zijn
zijn mijn
mijn huisraad
huisraad en
en ik
ik kan
kanmij
krengen
aanraking te
te komen)
komen)..
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weg, - naar hij later
later vertelde,
vertelde, omdat
omdat de
deBolognese
Bolognese beeldhouwers
beeldhouwers hem
hem naar
naarhet
het
leven stonden.
Michelangelohad
had voor
voor Julius
Michelangelo
Julius II
II de
demonumentale
monumentale graftombe
graftombe ontworpen,
ontworpen,
droomde zonder
zonder ze
ze ooit
ooit te
te kunnen
kunnenuitvoeren.
uitvoeren.Toen
Toen
waarvan hij
hij veertig jaar lang droomde
de Paus
Paus na
na enige
enige tijd
tijd - op influistering
influistering van
van Bramante,
Bramante, zoals
zoalsMichelangelo
Michelangelo
beweert? - zijn
belangstelling voor
voor het werk
werk verloor,
verloor, vluchtte
vluchtte de
dekunstenaar
kunstenaar
zijn belangstelling
ijlings
Rome: nadat
nadat de
de Paus
Paus hem
hemnl.
nl.driemaal
driemaalonverrichter
onverrichterzake
zakehad
hadwegwegijlings uit Rome:
hij bij
bij een
een vierde
vierde bezoek
bezoek door
door een
een palfrenier
palfrenierniet
nieteens
eenswerd
werdbinnenbinnengestuurd, en hij
gelaten,
een postpaard
postpaard naar
naar Florence
Florence en
Julius
II het
het
gelaten, vertrok
vertrok hij
hij op een
en liet
liet aan Julius
II
.
laconieke briefje
briefje bezorgen:
laconieke
bezorgen: „Allerheiligste
"Allerheiligste Vader, hedenmorgen
hedenmorgen werd
werd ik
ik door
door
Uw toedoen
toedoen het paleis
paleis uitgejaagd,
uitgejaagd, reden
reden waarom
waarom ik U
U mededeel,
mededeel, dat
dat UUmij,
mij,
mij wilt
wilt hebben,
hebben, elders
elders zult
zult moeten
moeten zoeken
zoeken dan in
in Rome".
Rome". In
Inlatere
latere
indien
indien U mij
brieven zegt
zegt Michelangelo
Michelangelo dat,
dat, ware
ware hij
hij niet
niet gevlucht,
gevlucht, „zijn
"zijn graf
graf vóór
vóórdat
datvan
van
brieven
de Paus zou zijn
zijn gemaakt".
Julius II hield
Julius
hield veel
veel van
van Michelangelo,
Michelangelo, maar op de
de hem
hem eigen
eigen wijze
wijze van
van ruwe
ruwe
geweldenaar;
was de enige
enige in
in wie
wie de
detitanische
titanische schepper
schepper zijn
zijn gelijke
gelijke voelde
voelde
geweldenaar; hij
hij was
en die hem als gelijke
gelijke kon behandelen.
behandelen. Met hun beider
beider temperament
temperament kwam
kwam het
het
was steeds
steeds ongeduldig
ongeduldig om
om het
het
echter
menige woede-uitbarsting.
woede-uitbarsting. De
echter tot menige
De Paus was
gewelf der Sixtina
Sixtina klaar
klaar te
te zien;
zien; Michelangelo,
Michelangelo, die
die alléén
alléénereraan
aanwerkte,
werkte,vaak
vaak
ziek,
onmogelijke houding hardnekkig volhardend
volhardend dat
dat zijn
zijn ruggegraat
ruggegraat
ziek, en in zo'n onmogelijke
vergroeide,
de stemming
stemming om
om de
de Paus
Paus bij
bij diens
diensveelvuldige
veelvuldige
vergroeide, was
was niet
niet altijd
altijd in de
bezoeken
11 weer
weer eens
eens vroeg,
vroeg, wanneer
wanneer het
hetgewelf
gewelf
bezoeken te
te woord
woord te staan. Toen Julius II
af zou
zou zijn,
zijn, en
en Michelangelo
Michelangelo kort antwoordde:
antwoordde: „zodra
"zodra ik kan",
kan", sloeg
sloeg de
de Paus
Paus
hem
zijn stok,
stok, en
enantwoordde
antwoordde woedend:
woedend: „zodra
"zodra ik
ikkan
kan!! zodra
zodra ikikkan
kan!"
!"
hem met zijn
Dadelijk
daarna liet hij
hij de
de schilder
schilder 500 dukaten met zijn
zijn verontschuldigingen
verontschuldigingen
Dadelijk daarna
meester aanvaardde
aanvaardde verontschuldigingen
verontschuldigingen en geld,
geld, maar
maar vluchtte
vluchtte
aanbieden.
aanbieden. De meester
toch naar Florence.
Florence.
Intussen
Florentijn aan
aan zijn
zijn vader
vader geschreven:
geschreven: „Bid
"Bid God,
God, dat
dat ikikdede
Intussen had
had de Florentijn
ik, dat
datwij
wijdaardaarPaus
tevreden kan stellen,
stellen, hoop
hoop ik,
Paus tevreden
tevreden stel,
stel, want als ik hem tevreden
van enig voordeel
voordeel zullen hebben". En: „Bid,
"Bid, opdat
opdat God
Godhem
hemlate
lateleven,
leven,die
diemij
mij
roem
verschaffen". Wij
Wij begrijpen
begrijpen dan
dan ook,
ook, dat
dat hij
hij zich
zich tot
tot terugterugroem en gewin kan verschaffen".
keer naar Rome
Rome liet
liet vermurwen.
vermurwen.
Toen de Paus in October
October 1512
1512 weer
weer eens
eens het
het "zodra
„zodra ik
ik kan"
kan' tete horen kreeg,
!"
woedend: „Je
"Je wilt
wilt zeker,
zeker, dat
dat ik
ik je
je hier
hier van
van de
desteiger
steigerafgooi
afgooi!"
schreeuwde hij woedend:
hij
's Anderendaags
Anderendaags had
hadMichelangelo
Michelangelo de
desteiger
steigerafgebroken.
afgebroken. Het
Hetfresco
frescohad
hadhij
nog met goud en blauw
blauw willen
willen bijwerken,
bijwerken, maar weigerde dit nu
nu hardnekkig.
hardnekkig. Als
Als
meester: „Die
opwierp, dat
dat de
de schildering
schildering tetearm
armwas,
was,antwoordde
antwoordde de meester:
"Die
Julius
Julius 11
II opwierp,
daar geschilderd staan, waren
waren ook
ook arm".
In Januari
Januari 1529
1529 werd
werd Michelangelo,
Michelangelo, die
die zijn
zijn werk
werk voor
voor de
degevluchte
gevluchteMedici
Medici
gestaakt
gekozen tot magistraat van de Negen
Negen der
derMilitie
Militieder
derFlorentijnse
Florentijnse
gestaakt had, gekozen
Republiek.
officiële „versterker"
"versterker" van
van de
de stad.
stad. Te
Te Pisa en Livorno
Livorno
Republiek. Hij
Hij werd de officiële
hij de
deArno-fortificaties
Arno-fortificaties inspecteren,
inspecteren, en
en bracht
bracht daarna
daarna een
eenbezoek
bezoek aan
ging hij
Ferrara, om er de
de moderne
moderne verdedigingswerken
verdedigingswerken tete bezichtigen.
bezichtigen. Op
Op99September
September
kwam
van de
de versterkingen
versterkingen uit
uit Ferrara
Ferrara terug
terug doch
dochop
op 21 September
kwam de leider van
nam hij de wijk
wijk naar
naar Venetië.
Venetië. Hij
Hij verklaarde,
verklaarde, dat
dat zijn
zijn leven
leven op
op het
hetspel
spelstond.
stond.
Dat Florence
Florence onder
onder zijn
zijn verdedigers
verdedigers verraders
verraders telde,
telde, bleek
bleek naderhand
naderhanduit
uit de.
de
feiten, - maar was Michelangelo daarvan op de hoogte, zoals hij in een laterefeitn,marwsMchlgeodvanp t,zolshijnear
versie
vlucht beweerde
beweerde?? In ieder
ieder geval
geval zulk
zulkeen
eendesertie
desertiezou
zou men zeker
versie van zijn vlucht
30 September
niet verwachten
verwachten van een
een 54-jarige
magistraat. Op
Op 30
September staat dan ook
ook
54 jarige magistraat.
.
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iMichelangelus
Michelangelus Ludovici de
de Bonarrotis
Bonarrotis bij de
de „veertien
"veertien deserteurs"
deserteurs" vermeld,
vermeld, aan
aan
wie een kans op vergiffenis
zij vóór
vóór66October
Octoberterugkeren.
terugkeren.
vergiffenis wordt
wordtgeschonken
geschonken als
als zij
niet terug,
terug, voordat
voordateen
eenspeciaal
speciaalvrijgeleide
vrijgeleide van
van 20 October
October
Michelangelo keert niet
In November
November wordt
wordt hij
hij tot
toteen
eenmilde
milde
naar Venetië
Venetië wordt
wordt gezonden.
gezonden. In
voor hem naar
straf veroordeeld:
veroordeeld: uitsluiting
uitsluiting uit
uit de
de Grote
Grote Raad.
Raad. Toen
Toen stond
stond de
de val
val van
van de
de stad
stad
straf
echter
reeds vast,
vast, en na
na haar
haar inname
inname hield
hieldMichelangelo
Michelangelo zich
zich schuil
schuil totdat
totdat de
de
echter reeds
Medici-Paus, Clemens
hem onder
onder zijn
zijn speciale
speciale bescherming
bescherming nam.
nam. De
DebegebegeMedici-Paus,
Clemens VII, hem
nadigde kunstenaar ging toen
toen zo
zo ver,
ver, een
een Apollo-beeld
Apollo-beeld tetemaken
makenvoor
voorde
decomcommissaris Baccio
beste vrienden
vrienden en
enmede-verdedigers
mede-verdedigers had
had doen
doen
missaris
Baccio Valori,
Valori, die
die zijn beste
terechtstellen.
terechtstellen.
1534 verlaat de
de beroemde,
beroemde, bijna
bijna zestigjarige
zestigjarige beeldhouwer
beeldhouwer Florence
Florence voor
voor
In 1534
uit vrees
vrees voor
voor hertog
hertog Alexander.
Alexander. En
Enwelke
welkemoeite
moeiteCosimo
CosimoIIlater
laterook
ookdeed,
deed,
goed uit
om de
de oude
oude meester
meester terug
terugtetewinnen,
winnen,Michelangelo's
Michelangelo'swantrouwen
wantrouwen voor
voor de
de
om
sterk, en
en hij
hij bleef
bleefteteRome.
Rome.
Medici bleek te sterk,
in 1556
1556 de hertog van Alva op bevel
bevel van Filips
Filips II uit
uit het
het Zuiden
Zuiden de
de
Toen in
Kerkelijke
Staat binnenviel,
binnenviel,was
was de
de tachtigjarige
tachtigjarige-en en
wereldberoemde
! Kerkelijke Staat
wereldberoemde!
meester weer
weer de eerste om zich bedreigd te voelen.
voelen. Hij
Hij liet
lietzijn
zijntalrijke
talrijkewerken
werken
en ambten
ambten te Rome in de steek
steek en nam de
de wijk
wijk naar
naar het
het Noorden.
Noorden. Zijn
Zijndoel
doelwas
was
Loreto, maar
Spoleto kwam
kwam hij
na een
een goede
goede maand
maand de
de
Loreto,
maar verder
verder dan Spoleto
hij niet. Toen na
opgeklaard, trok hij
hij weer
weer naar
naar Rome
Rome terug
terugen
enschreef
schreefaan
aan zijn
zijn
toestand scheen opgeklaard,
neef en aan Vasari: "Toen ik meer dan een maand geleden zag, dat het werknefaVsri:„Tokmedan glz,dathewrk
St Pieter
Pieter niet
niet meer
meer vlotte,
vlotte, besloot
besloot ik
ikmet
meteen
eenbijzondere
bijzondere intentie
intentie naar
naar
de St
aan de
Loreto te
mij in
in Spoleto
Spoleto wat moe
moe voelde
voelde ....
Aandiezelfde
diezelfde
Loreto
te gaan.
gaan. Daar
Daar ik mij
....".".Aan
neef, die
die ook
ook een
een beloofde
beloofde pelgrimstocht
pelgrimstocht wilde
wilde volbrengen,
volbrengen, had
had hij
hij enkele
enkele
neef,
weken te voren
voren geantwoord:
geantwoord: „Ik
"Ik zeg
zeg je,
je, dat
dat het
het nu
nu geen
geen tijd
tijd is,
is, om
om rond
rond te
te
weken
trekken".

* **

mens Michelangelo
Michelangelo blijft in
in vele
vele opzichten
opzichten een
een raadsel.
raadsel. Klein,
Klein, lelijk
lelijken
en
De mens
in zijn
zijn kunst
kunstmet
meteen
eenwerkelijk
werkeFik
misvormd, ziekelijk,
ziekelijk, angstig en onzeker, wist hij in
"goddelijk"
genie alles
alles uit te beelden
beelden wat
wat hij
hij zelf
zelf niet
nietbezat,
bezat, alalde
deschoonheid
schoonheid
„goddelijk" genie
en heerlijkheid van
van geweldige
geweldige mannelijke
mannelijke kracht.
kracht.
In zijn
zijn boek
boek over
over Michelangelo
Michelangelo laat Papini
Papini ons
ons de
de meester
meester in
in zijn
zijndagelijks
dagelijks
leven
in zijn
zijn omgang
omgang met
met tijdgenoten
tijdgenoten kennen,
kennen, zoals
zoals dit
tot nog
nog toe
toe niet
niet
leven en in
dit tot
is de
de vrucht
vrucht van
vanjarenlange
jarenlangegeduldige
geduldige onderonderwas 2).
Papini's werk is
mogelijk was
2) . Papini's
zoekingen.
grote moderne
moderne stadgenoot
stadgenoot van
van de
degeniale
genialemeester
meesterschijnt
schijnt
zoekingen. Maar
Maar de grote
ons
al te
te zeer
zeer op
op uit
uitom
omhem
hemininalles
allesteterechtvaardigen,
rechtvaardigen, om
omook
ookhet
hetkleinkleinons er al
menselijke
en geniaal
geniaal voor
voor te
te stellen.
stellen. Moet
Moet een
eengenie
genie
menselijke in de kunstenaar als groots en
noodzakelijk
karaktertrekken bezitten
bezitten?? Ongetwijfeld
Ongetwijfeld wordt
wordt hem
hem
noodzakelijk alleen
alleen edele karaktertrekken
veel,
gaarne, vergeven.
vergeven. Doch vanwaar
vanwaar die behoefte
behoefte om
om van
van een
eengeniaal
geniaal
veel, en gaarne,
kunstenaar ook als mens een held en
en een
eenheilige
heiligetetemaken
maken?
Juist het
hetmenselijk
menselijk
? Juist
gewone
ons nader;
nader; waarom
waarom mag
mag ook
ook een
een groot
groot kunkungewone in een heilige brengt hem ons
van
stenaar in zijn
zijn dagelijks
dagelijks leven
leven geen
geen mens-onder-de-mensen
mens-onder-de-mensen zijn
zijn?? De
De figuur van
Michelangelo
vragen, die
die nooit
nooit klaar
klaar werden
werden beantbeantMichelangelo stelt
stelt ons
ons voor
voor heel
heel wat vragen,
woord.
had geen
geen leerlingen
leerlingen zijner
zijner waardig;
waardig; van
van de
develen
velendie
diebij
bijhem
hemwerkwerkwoord. Hij had
ten konden enkel
enkel de
de middelmatigen
middelmatigen zijn
zijnvrienden
vriendenblijven.
blijven. Met
Metsterke
sterkepersoonpersoonlijkheden,
eigen weg
weg volgden,
volgden, kwam
kwam het
het bijna
bijnaonvermijdelijk
onvermijdelijk tot
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2)
Giovanni Papini,
Papini, Het leven van Michelangelo
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Standaard - Boekhandel,
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vert. door
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G. A. J.
pp., Fr. 390,
390, luxe-band
luxe-band Fr.
Fr. 425.
425.
Antwerpen,
Antwerpen, 1952,
1952, 580
580 pp.,
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breuk. En zijn het dan telkens en telkens opnieuw alleen de anderen op wie de
schuld valt ? Zijn zeer persoonlijke, tot heftige uitvallen komende vijandigheid
tegenover een Leonardo, Rafael, Bramante, om slechts de grootsten te noemen,
getuigt niet van een grote bereidheid om andersgeaarde genieën naast zich te
aanvaarden of ook maar te dulden. Zijn de tegenwerkingen van de lette sangallesca (,,de sekte van Sangallo") te Rome, waaronder de meester zo te lijden
had, enkel en alleen aan de beschermelingen en opvolgers van Bramante te
wij ten ?
Veel besproken in de meer sensationele literatuur is het liefdeleven van
Michelangelo. De vraag, die daarbij thans onmiddellijk wordt gesteld, luidt: was
Michelangelo een homosexueel ? Gide en anderen zijn er natuurlijk van overtuigd. Papini wijst de beschuldiging met verontwaardiging af. En wanneer men
het woord in zijn morele betekenis bedoelt, heeft hij voorzeker gelijk. Maar in
de betekenis, die de psychologie thans aan het woord geeft en die niets meer te
maken heeft met zijn morele bij smaak ? Volgens sommigen wijst zijn platonische
liefde voor Vittoria Colonna in die richting. Maar men vergete niet, dat Michelangelo 60 en Vittoria Colonna 45 jaar telden, toen zij elkander leerden kennen.
En alles wijst er op dat hun intimiteit, in zekere zin „geleid" door de Engelsman
Kardinaal Pole, steunde op beider intense behoefte aan een dieper religieus
leven. Wáár blijft, dat Michelangelo liefdeverzen schreef voor schone jonge
mannen, die hij hartstochtelijk vereerde. Vernemen wij echter dat zijn „meest
aanbeden" jongere vriend, Tommaso de Cavalieri, een model huisvader en een
gezellig, universeel geëerd Romeins edelman was, dan rijst de vraag, in hoever
het alleen een exaltatie van de vriendschap gold of een offer aan de algemene
mode van het Florentijnse Platonisme, er een „held" op na te houden ? Dat hij
niet huwde, heeft hij gemeen met de grootste Renaissance-kunstenaars als
Masaccio, Leonardo, Rafael, Titiaan. Zijn kunst noemde hij zijn bruid, en liet
zich smalend ook dit volgens de mode van de tijd over het huwelijk uit.
In zijn jeugd was hij meer dan eens verliefd, maar zijn lelijkheid en mismaaktheid lieten hem geen hoop. Later, te Rome, preekt hij „matigheid in de omgang
met vrouwen", maar de langdurigste van zijn vele ziekten, een „kwaal die
lichaam en ziel aantast, en waarvan weinigen genezen" blijkt nu wel met zekerheid syphilis te zijn geweest.
Een groter raadsel lijkt ons echter Michelangelo's houding tegenover de
Medici. Bezat hij werkelijk te weinig zielegrootheid om geen ondankbare te zijn ?
De mogelijkheid om zijn roeping te volgen en zijn opleiding tot kunstenaar had
hij aan hen te danken. Vele van zijn mooiste opdrachten kreeg hij steeds van de
Medici. En toch vindt men hem altijd en overal onder hun tegenstanders en
vijanden. Gaf zijn republikeinse gezindheid hem daartoe het recht ? Het is waar,
menige opdracht van de Medici heeft hij als een dwang ervaren en er onder
geleden. Doch had hij, aan zichzelf overgelaten, niet de neiging om veel te
beginnen en weinig te voltooien ? Reeds in zijn jeugd nam hij contracten aan
voor omvangrijke werken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, geen nieuwe
opdrachten vóór de voltooiing er van te aanvaarden; maar nooit weerstond hij
de bekoring om nieuwe werken, die meer tot zijn rijke verbeelding spraken,
onmiddellijk op zich te nemen. Zonder de gehate Medici waren wellicht nog
meer werken van de geniale kunstenaar onvoltooid gebleven. Evenals Leonardo
had hij mogen schrijven: de Medici hebben mij gemaakt en verpletterd.
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jeugdige levenskracht
levenskracht der
voor allen
allen poogt
poogt teteworden
worden
om allen
Ditgevaar
gevaarvan
vanverstarring
verstarringbedreigt
bedreigtiedere
iederemenselijke
menselijke
allen tetereddden.
reddden.Dit
geen ander
ander middel
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bijhet
hetbereikte
bereikte
Christus te doen schijnen, dan
zij steeds
steedszoeken
zoekennaar
naar nieuwe
nieuwemiddemiddehun lauweren
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onze geloofsgenoten
geloofsgenotenbenauwt:
benauwt: zijn
zijn zij
probleem
op, dat de
hinderpalen voor de
de missionaire
missionaire taak
taak der
der Kerk
Kerk?? Vroeger
Vroeger waren
waren zij
zij noodzakelijk
noodzakelijk
om het gelovige
gelovige volk
volk tetebeveiligen,
beveiligen,maar
maar nu
nublijken
blijken zij
zij een
eenbelemmering
belemmering voor
voor
verhet apostolisch contact met andersdenkenden.
andersdenkenden. Juist
zich het
het levendigst
levendigstverJuist wie zich
plicht weten om
om Christus'
Christus' licht
licht naar
naar buiten
buiten tetelaten
latenschijnen,
schijnen,maken
makenzich
zichhierhierKerk van Nederland
Nederland staat
staat voor een dilemma:
dilemma: de
de oude
oude geslogesloover
over bezorgd.
bezorgd. De Kerk
tenheid bewaren,
bewaren, waarbinnen
waarbinnen het
het katholieke
katholieke volksdeel
volksdeelbetrekkelijk
betrekkelijkveilig
veiliggeborgeborófzich
zichwagen
wageninindedewij
wijde
ontkerstende wereld
wereld om
omvelen
velenvoor
voorChristus
Christustete
gen is, 6f
de ontkerstende
voorstanders van
de doorbraak
doorbraak kozen
voor het
het laatste.
laatste. Ook
Ook de
de
winnen.
winnen. De voorstanders
van de
kozen voor
bisschoppen
ernst van
dit kruispunt
kruispunt der
der wegen
wegen en
en tonen
tonen grote
grote
bisschoppenbeseffen
beseffen de
de ernst
van dit
zij hen
hen
eerbied
doorbraak-kringen leeft.
roepen zij
eerbied voor
voor het idealisme dat in doorbraak-kringen
leeft. Toch roepen
met
zachte drang
drang terug.
terug. Misschien
Misschien hebben
hebben wij, jonge
jonge Katholieken
Katholieken van
van NederNedermet zachte
land,
dat dit
dit probleem
probleem voor de
de Kerk
Kerk niet
niet nieuw
nieuw is,
is, doch
doch
land, niet voldoende beseft, dat
dat
zag. Soms
Soms heeft
dat haar
haar apostolaat
apostolaatzich
zich telkens
telkens voor
voor ditzelfde dilemma gesteld zag.
zij het avontuur gewaagd, soms heeft zij meer op de veiligheid van haar kinderen zijhetavonurgwd,smheftzijropdvlgheanrkid
gelet. Onze
Onze bisschoppen
bisschoppen oordelen,
oordelen, dat
dat op
opdit
dittijdsbestek
tijdsbestekde
deapostolische
apostolischevruchten
vruchten
van
doorbraak niet
haar gevaren
geloof der
der eenvoueenvouvan de doorbraak
niet opwegen
opwegen tegen haar
gevaren voor
voor het geloof
Zijmogen
mogenzich
zichdaarbij
daarbij
digen,
beweging worden
wordenmeegezogen.
meegezogen.Zij
digen, die door zulk een beweging
beroepen
Paulus' voorbeeld,
aan zijn
zijn contact
contact met de
de heidenen,
heidenen, waardoor
waardoor
beroepen op
op Paulus'
voorbeeld, die aan
hij
hoopte hen voor
voor Christus
Christus te winnen,
winnen, beperkingen
beperkingen oplegde
oplegde om
om de
dezwakke
zwakke
hij hoopte
vv) .
broeders
aanstoot te
(1 Cor.
Cor. 8,7 vv; 10, 23
23 vv).
broedersin
inhet
het geloof
geloof geen aanstoot
te geven (1
Maar
bisschoppen erop,
erop, dat er wellicht een uitweg uit
wijzen de bisschoppen
tegelijkertijd wijzen
Maar tegelijkertijd
is. Die
Die leken,
leken, die
die op
opdedeontmoeting
ontmoetingmet
metandersdenkenden
andersdenkenden zijn
zijn
dit
dilemma is.
dit dilemma
voorbereid,
niet schuwen,
schuwen, doch
doch in
inapostolische
apostolische ijver
ijver
voorbereid, moeten
moeten het contact met hen niet
naar
doorbraak, die
de afgelopen
afgelopen jaren
jaren werd
werd
naarbuiten
buitentreden.
treden.De
De fout
fout van de doorbraak,
die in de
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nagestreefd,
dat zij
zij gezocht werd op het
het gebied
gebied van
van de
depolitieke
politieke en.
nagestreefd, lag
lag hierin
hierin dat
en
anisatie. En
En dit terrein
sociale organisatie.
terrein is
is daarvoor
daarvoor het minst
minst geëigende.
geëigende. Want
Want ten
ten socialerg
eerste zal de buitenstaander
buitenstaander daar het moeilijkst de eigen
eigenaard
aard van
van ons
onskatholieke
katholieke
hebben de
de leiders
wezen ontdekken:
ontdekken: in tien
tien jaar
jaar doorbraak-pogingen
doorbraak-pogingen hebben
leiders van
van het
het
andere kamp blijkbaar
aan begrip
begrip voor
voor het
hetKatholicisme.
Katholicisme.Maar
Maar
blijkbaar weinig
weinig gewonnen
gewonnen aan
nietrijp
rijp voor
voor
vooral
terrein gaat om de massa,
massa, en de
de massa
massa isis niet
vooral omdat
omdat het op dit terrein
een vruchtbaar
vruchtbaar geestelijk contact met andersdenkende
andersdenkende volksdelen:
volksdelen: de
dezielzorgszielzorgservaring levert daarvoor het bittere
bittere bewijs.
bewijs.
Doch in
in deze
deze situatie
situatie mag
mag de
deKerk
Kerkvan
vanNederland
Nederlandniet
nietberusten.
berusten.Want
Want wij
wij
hebben een missionaire plicht. Daarom wekken de bisschoppen met nadruk ophebnmisoarplcht.Dmwekndbischopmetaruk
tot de vorming
vorming van
van diep-overtuigde
diep-overtuigde en
engoed
goedonderrichte,
onderrichte,apostolische
apostolischechristenen
christenen
in alle
alle lagen
lagen der
dermaatschappij
maatschappij. . Deze
wijzen
zij voor
voor de
de toekomst.
toekomst. En
En
Deze weg wij
zen zij
daarmede geven zij een
daarmede
een duidelijke
duidelijkerichtlijn
richtlijnvoor
voorhet
hetwerk
werkder
derpriesters.
priesters.Voortaan
Voortaan
zullen dezen zich
zich minder
minder behoeven
behoeven tetebekommeren
bekommeren om
om de
deuiterlijke
uiterlijke opbouw
opbouwder
der
organisaties
- de
de tijden
tijden van
van een
eenAriëns,
Ariëns,Schaepman
Schaepman of
ofvan
vanden
denElsen
EIsenzijzijn
ni
organisaties
, doch
zich
metalle
alle
krachtmoeten
moetentoeleggen
toeleggenop
opdedegeestelijke
geestelijkeverdieverdievoorbij
voorbij-, doch
zich
met
kracht
ping van de
de gelovigen.
gelovigen. Er
Er isis met
metdit
ditwerk
werkongetwijfeld
ongetwijfeldeen
eenbegin
begingemaakt,
gemaakt, en
en
meer
een begin:
begin: Credo
CredoPugno,
Pugno,kernwerk,
kernwerk,retraitewerk
retraitewerk enz.
enz. bewijzen
bewijzenhet.
het.
meer dan een
Doch er
er is
is nog
noglang
langniet
nietgenoeg
genoeggedaan.
gedaan.Er
Erwordt
wordtvan
vaneen
eenapostolisch
apostolischchristen
christen
in onze wereld
wereld enorm
enorm veel
veel gevraagd:
gevraagd: niet
nietslechts
slechtsmoet
moethij
hijpersoonlijk
persoonlijkhet
hetevenevenwicht veroverd hebben tussen
tussen zijn
zijn staan-in-de-wereld
staan-in-de-wereld en
en de
deonthechting-aan-deonthechting-aan-dewereld,
bestand is
is tegen
tegen de
deverlokking
verlokkingvan
vandedeprometheïsche
prometheïschedroom
droom
wereld, zodat hij bestand
een
menselijk paradijs
te tebouwen
- een
eendroom
droom die
dieininieder
iedermens
mens
een menselijk
paradijsopopaarde
aarde
bouwen
maarbovendien
bovendien moet
moet hij
hij dit
dit
sluimert
sluimert en
en nu
nu met
metluide
luide stem
stemwordt
wordtgepredikt
gepredikt-;;maar
christelijk
zijn gedrag
gedrag en
en zijn
zijn
christelijk ideaal,
ideaal,dat
datde
de enige
enige redding
redding der
der mensheid
mensheid is,
is, in zijn
woord lichtend doen stralen in al zijn aantrekkelijkheid. Alleen zij, die dit ideaalwordlichten sa lzijntrekhd.Alnzij,eta
in zichzelf
zichzelf hebben
hebben verwerkelijkt
verwerkelijkt voorzover
voorzover dat
Gods genade
genade mogelijk
mogelijk is,
is,
dat met Gods
zij ook
ookkunnen
kunnen
kunnen
apostelen zijn
heidense wereld.
wereld. Alleen
Alleen zij
kunnen effectieve apostelen
zijn in
in de heidense
als leden en
en leiders
leidersder
derkatholieke
katholiekeorganisaties
organisatiesdaaraan
daaraan een
eenwaarachtig
waarachtig katholiek
katholiek
stempel opdrukken,
opdrukken, waardoor
waardoor deze organisaties
organisaties geen al te
te onwaardige
onwaardige vertegenvertegenwoordigers zijn van Christus'
Christus' Kerk in
in de
de wereld.
wereld.
dan ook
ook een
een oproep
oproep tot
totallen,
allen,
Dit mandement
mandement tot
volwassen gelovigen is dan
tot de volwassen
hun verantwoordelijke
verantwoordelijke taak
aanvaarden. Welke
die
taakin
in de
de Kerk
Kerk van
van Nederland te aanvaarden.
Welke die
hebben de bisschoppen,
bisschoppen, als de
de door
door God
God gestelde
gesteldeherders
herders der
der kudde,
kudde,
taak
taak is,
is, hebben
voor
uitgestippeld. Een taak,
taak, die
die wordt
wordt vervuld
vervuld in
in nauwe
nauwe verbinding
verbinding met
met
voor ons uitgestippeld.
hen, die
die de
de ambtelijke
ambtelijke dragers
dragers zijn
zijn van
van het
hetapostolaat.
apostolaat. Een
Eentaak
taak van
vanpersoonlijke
persoonlijke
geestelijke
bekommernis om het welzijn
welzijn van
van onze
onze
geestelijke verdieping
verdieping en
en van
van liefdevolle bekommernis
broeders
Een taak
taak tenslotte
tenslotte van
van apostolische
apostolische werfkracht
werfkracht onder
onder de
broeders in het geloof. Een
andersdenkenden
kring.
andersdenkenden van ieders kring.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Engelse Literatuur
door HUGO VAN DE PERRE

N mijn inleidende kroniek, vier maanden geleden, (Streven, Maart 1954, p.
I. 553 ss) heb ik de mening uitgesproken, dat de onmiddellijke toekomst van
de Engelse roman en novel niet ligt in de richting van J. B. Priestley en van het
sociaal-realisme van zijn Angel Pavement. Het artikel was nauwelijks verschenen
toen Priestley's nieuwe roman The Magicians (Heinemann) het licht zag. De
publicatie ervan viel nagenoeg samen met de Londense première van zijn jongste
toneelstuk The White Countess, geschreven in samenwerking met zijn vrouw
Jacquetta Hawkes. Het waren twee mislukkingen, al kan men aan roman en
toneelstuk een zekere waarde niet ontzeggen. Als technische prestatie valt er niet
zo erg veel op af te dingen. Zelfs is de taal in The Magicians beter verzorgd
dan gewoonlijk. Maar Priestley acht zich een verongelijkt genie: hij is wrokkerig, wrevelig en probeert te philosoferen, terwijl hij van nature een waarnemer
en geen denker is. Waagt hij het nu zijn scherpe waarnemersblik en wat hij er
mee observeert in verband te brengen met zijn pseudo-gefilosofeer, dan moet
alles wel verkeerd uitlopen. Vooral waar hij nu aan het op die wijze verkregen
hybried geheel, de uiterlijke vorm van een fabel tracht te geven. De fabel toch
is het moeilijkste en meest subtiele literaire genre. Het veronderstelt bij de
schrijver een objectiviteit die Priestley op 't ogenblik vreemder is dan ooit.
Waarover het dan eigenlijk in The Magicians gaat ? Ziehier: een groepje
„boze helden" (industriëlen, groot-financiers, enz.) heeft besloten een nieuw
bedwelmend middel op de markt te brengen, dat alle aangename en geen der
onaangename hoedanigheden van de alcohol bezit. In feite vernietigt het alle
menselijke waarden. Maar al wordt de wereld door „boze helden" geplaagd, er
zijn gelukkig ook nog „brave helden", Magicians. Deze laatsten verijdelen
definitief, onherroepelijk en finaal het satanisch project van de eersten. Over
het kwaad triomfeert het goed. Men stelle zich echter gerust. Af en toe komen
Priestley's speelse, lachwekkende humor en zijn briljant descriptief vermogen om
de hoek kijken. Maar helaas, zij schieten hier te kort om aan het geheel het
literair vonnis van een relatieve mislukking te besparen.
The White Countess (nog niet in druk verschenen) van zijn kant schippert,
naar het woord van de toneelcriticus van de Times, op onbehaaglijke wijze
tussen „absolute saaiheid en absurditeit". We zullen het bij die uitspraak laten.
Te meer daar het stuk, na drie of vier opvoeringen, werd opgedoekt en opgeborgen !
***

Wat hebben de afgelopen maanden ons in de Engelse Letteren dan wel aan
positieve, waardevolle romans gebracht ? Het antwoord luidt: enkele, maar niet
veel. Zelfs van die enkele kan, naar mijn oordeel, niet met volstrekte zekerheid
worden bevestigd dat zij van blijvende betekenis zijn. Tot die zeldzame behoren:
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A Flame for
for Doubting
Doubting Thomas,
Thomas, door
Richard Llewellyn
Llewellyn (Uitg.
(Uitg. Michael
Michael Jodoor Richard
Self Condemned,
Condemned, door Wyndham Lewis
Lewis (Methuen) en
en The New
New Men,
Men,
seph); Self
door C. P.
door
P. Snow
Snow (Macmillan)
(Macmillan).. Alle
Alle drie
drie behoren
behoren tot
tot het
het genre
genre waarin
waarin het
het
zo heel
heelerg
erg
vraagstuk
net der
der uiterst
uiterstgenuanceerde
genuanceerde en
en zo
vraagstuk wordt
wordt behandeld van het net
ingewikkelde
in de
de menselijke
menselijke samenleving.
samenleving. Nu
Nu
ingewikkelde verhoudingen
verhoudingen van
van het individu in
wil
gril van
van het
hetnoodlot
noodlotdat
datRichard
RichardLlewellyn
Llewellyn (de
(degevierde
gevierde auteur
auteur van
van
wil een gril
How Green
Green was
was my
my Valley)
Valley) en Wyndham
Wyndham Lewis
Lewis (kunstschilder,
(kunstschilder, essayist
essayist en
en
romanschrijver)
respectievelijke helden
de eerste
eerste bladzijden
bladzijden van
van hun
hun
romanschrijver) hun
hun respectievelijke
helden in
in de
romans
beslissing laten nemen. Thomas Knute
Knute Follett,
Follett, de
dehoofdhoofdromans een identieke beslissing
figuur van
Flame for
for Doubting
Doubting Thomas,
Thomas, en
René Harding,
Harding, die
die van
van Self
Self
figuur
van A Flame
en René
Condemned, zijn beide Universiteitsprofessoren in de
de Geschiedenis,
Geschiedenis, de
de eerste
eersteininCondem,
Amerika,
hun
Amerika, de tweede in Groot-Brittannië. Beiden komen zij
zij in opstand tegen hun
academischecarrière
carrièreen
en werpen
werpen haar
haar overboord.
overboord. Follett doet het
academische
het met
metde
debedoebedoeaen de bellettrie
bellettrie te wijden;
wijden; Harding
Harding omdat
omdat hem
hem de
de hele
helegegeling zich geheel
geheel aen
schiedenis, zoals ze wordt onderwezen,
onderwezen, een
een monsterachtige,
monsterachtige,mens-onterende
mens-onterendefarce
farce
toeschijnt.
identieke beslissing,
beslissing, maar om
om verschillende
verschillende redenen,
redenen, brengt
brengtde
de
toeschijnt. Die identieke
twee professoren in
in totaal
totaal verschillende
verschillende omstandigheden
omstandighedenenenlevensvoorwaarden.
levensvoorwaarden.
geFollett
die in
in een
een eenzame
eenzame kamer,
kamer, ergens
ergens in
in Californië,
Californië, aan
aan de
de kust,
kust, de
degeFollett die
wenste
vinden, wordt betrokken
betrokken in
in een
een amusementsamusementswenste werkatmosfeer
werkatmosfeerhoopt
hoopt te
te vinden,
bedrijf. De gewelddadige
dood van
van de „boss"
bedrijf.
gewelddadige dood
"boss" dwingt
dwingt hem
hem de
de leiding
leiding ervan
ervan op
op
zich
Ten koste
koste van
van zijn
zijn literaire
literaireaspiraties
aspiraties weet
weethij
hijzelfs
zelfsdedeonderneondernezich te nemen. Ten
ming te redden uit
uit de
de knel
knel van
van een
een gangsterbende
gangsterbende die
die het
het op
ophaar
haargemunt
gemunthad.
had.
Moraliteit: A Flame
Flame for Doubting Thomas
Thomas is een parabel over de strijd tegen de
de
machten
agressie, aangebonden
aangebonden door
de vrije
vrije volken,
volken, en
endedeuiteindelijke
uiteindelijke
machten der agressie,
door de
overwinning
zijn kant
kant beleeft
beleeft René
René Harding
Harding minder
minder
overwinning van
van deze
deze laatsten.
laatsten. Van
Van zijn
sensationele
verzaakt aan zijn
zijn academische
academische loopbaan
loopbaan en
en
sensationele gebeurtenissen.
gebeurtenissen. Hij
Hij verzaakt
er aangekomen
aangekomen of
of de
detweede
tweedewereldwereldemigreert
Canada. Nauwelijks is hij er
emigreert naar Canada.
oorlog
en zijn
zijn vrouw
vrouw nemen
nemen hun
hun intrek
intrek in
ineen
eenhotelkamer
hotelkamer
oorlog breekt
breekt uit.
uit. Harding en
in Momaco,
Momaco, een provinciale
provinciale Canadese
Canadese stad.
de dorheid
dorheid en
eneenzaamheid
eenzaamheid van
van
stad. In de
door. Het blijft
blijft zo
zo tot
tot
hun celachtige
celachtige kamer
kamer brengen
brengen zij
zij er
er drie
drie ellendige
ellendige jaren door.
het hotel eindelijk door een brand
brand wordt
wordt verwoest.
verwoest. Daarenboven wordt dan hun
hun
enige vriend
vermoord. Harding's vrouw
vrouw raakt
raakt door
door dit
ditdubbel
dubbelgebeuren
gebeurentotaal
totaal
vriend vermoord.
zij Canada
Canada en
midden in de
de oorlog,
oorlog, naar
naar
over stuur. Méér
haat zij
Méér dan
dan ooit haat
en wil,
wil, midden
Londen
wil er
er niet
niet van
vanweten.
weten. Voor
Voorhem
hembestaat
bestaaterer geen
Londen terug.
terug. Harding zelf wil
weg
naar de
de stad
stad van
vanzijn
zijn(thans
(thansvoor
voorhem)
hem)ondraaglijke
ondraaglijkeacademische
academische
weg terug naar
triomfen
vroeger. Trouwens,
Trouwens, hem wordt
wordt aan
aan de
deUniversiteit
Universiteitvan
vanMomaco
Momaco
triomfen van vroeger.
een professoraat
professoraat aangeboden.
aangeboden. Zijn
Zijnonorthodoxe
onorthodoxezienswijze
zienswijzewordt
wordterergeëerbiedigd,
geëerbiedigd,
wordt ze
ze niet
nietaanvaard.
aanvaard. Mevrouw
Mevrouw Harding
Harding pleegt
pleegt zelfmoord, terwijl
terwijl
ook
ook al wordt
Harding, geestelijk
geestelijk door het
het gebeuren
gebeuren gekweld,
gekweld, een
eenwaardige
waardigetribune
tribunevoor
voorzijn
zijn
originele opvattingen vindt.
Is A Flame
Flame for
for Doubting
Doubting Thomas
Thomas een parabel gesneden
gesneden op het
het patroon
patroon van
van
de kloekgebouwde
kloekgebouwde gangstergeschiedenissen
gangstergeschiedenissen en
belegd met
met een
een flinke
flinke dosis
dosis
en belegd
Amerikaanse slang, Self
Self Condemned is een scherp gebeitelde uitbeelding van
van de
de
narigheden
ballingschap en
de heldhaftigheid
heldhaftigheid van
vanhet
hetonorthodoxe.
onorthodoxe.
narigheden der
der ballingschap
en van de
Alhoewel goed, en
en zelfs
zelfsmeer
meerdan
dangoed,
goed,toch
tochkunnen
kunnendeze
dezebeide
beideromans
romansniet
niet
geheel
geslaagd worden
eerste komt
komt te veel slang
slang voor
voor (die
(die
geheel geslaagd
worden genoemd.
genoemd. In
In de
de eerste
vaak
buiten het
het begrip
begrip van
van het
het Britse
Britse publiek)
publiek) en
ende
deroman
romanbezit
bezitniet
niet
vaak zelfs ligt buiten
Green was
was my
my
de spontaan-oprechte
spontaan-oprechte overredingskracht
overredingskrachtvan
van de
de Welshe How Green
Val/ey.
Self Condemned, zoals steeds bij Wyndham Lewis,
Lewis, tegelijk
tegelijk
Valley. Anderzijds is Self
23
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satyre, een
ideeën en
en een
een novel
novel van
vankarakters.
karakters. Toch is de
de fusie
fusie
een satyre,
een novel van ideeën
voltrokken, te minder
minder nog
nog omdat
omdat er
er ook
ookeen
eentragedie
tragedieisisingewerkt.
ingewerkt.PersoonPersoonniet voltrokken,
me het
het tweede
tweede deel
deel (het
(hetdrie-jarig
drie-jarigverblijf
verblijf ininde
kleine,sinistere
sinistere
lijk lijken
de kleine,
lijken me
Canadese hotelkamer)
de laatste
laatste hoofdstukken
hoofdstukken van
van het
hetderde
derdedeel
deelhet
hetmeest
meest
Canadese
hotelkamer) en de
geslaagd. De
was,isisvisueel
visueelzeer
zeersterk
sterk
Deballingschap
ballingschapdie
diebijna
bijnaeen
eengevangenschap
gevangenschapwas,
(menvergete
vergeteniet,
niet,Wyndham
WyndhamLewis
Lewisisisletterkundige
letterkundigeénénkunstschilder),
kunstschilder),
gezien (men
terwijl
terwijl in de
de afsluitende
afsluitende hoofdstukken
hoofdstukken van
van het
het derde
derde en
enlaatste
laatstedeel
deeldedewaarwaarSel! Condemned
Condemned is een
een boek
boek dat
dat tot
totnadenken
nadenken
tragedie wordt
wordt benaderd.
benaderd. Self
achtige tragedie
stemt en dat
dat een
een Nederlandse
Nederlandse bewerking
bewerking overwaard
overwaard is,
zijn de
de twee
twee
stemt
is, ook
ook al zijn
Hardings geen
geensmpathieke
smpathiekekarakters.
karakters.
Hardings
De
The New
New Men,
Men, is van
van heel
heel andere
andere aard.
aard. Zijn
Zijn helden
helden „ver"verDe derde
derde roman,
roman, The
bij die
dievan
vanLewis
Lewishet
hetgeval
gevalis.is.Integendeel,
Integendeel,zijzij
niet, zoals
zoals bij
oordelen zichzelf" niet,
worstelen doodernstig met de problemen
zij zich
zich door het leven en
problemen waarvoor
waarvoor zij
en de
de
maatschappij zien
Snow isis een
èender
dereminentste
eminentste
maatschappij
ziengeplaatst.
geplaatst.De
De schrijver
schrijverC.
C. P.
P. Snow
Britse critici
van tegenwoordig.
critici van
tegenwoordig. Hij analseert
analseert met koel hoofd
hoofden
ennuchter
nuchterbrein.
brein.
hij een
een boek
boek veroordeelt
veroordeelt of
of prijst
prijst weet
weet men
men precies
precies waar
waar men
men aan
aan toe
toe is.
is. In
In
Als hij
Marnix Gijsen
in de
detijd
tijd vóór
herinnert hij
wezen herinnert
hij enigszins aan Marnix
Gijsen zoals deze was in
hij romans
romans schreef,
schreef, d.i.
in de
devooroorlogse
vooroorlogse jaren
jaren (aan
(aanpoëzie-kritiek
poëzie-kritiek heeft
heeft de
de
hij
d.i. in
dan ook
ook zeer
zeer wel
wel tetebegrijpen
begrijpen dat
dat C.
C. P.
P.Snow
Snow
echter nooit
Brit echter
nooit gedaan).
gedaan) . Het is dan
van Joachim
Joachim van
van Babylon
Babylon met
met groter
groter enthousiasme
enthousiasme heeft
heeft begroet
begroet
Gijsen's Boek van
confraters. De
streng methodische
methodische geest
geest van
vanC.
C. P.P.Snow
Snowblijkt
blijktoverigens
overigens
dan zijn confraters.
De streng
hijsinds
sindsmeer
meerdan
dantwee
tweedecennia
decenniawerkt
werktaan
aaneen
eenromanromanvolle uit
uit het
het feit
feitdat
dathij
ten volle
serie die, wat omvang
omvang betreft,
betreft, herinnert
herinnert aan
aan Les Hommer
Hommes de
de Bonne
BonneVolonté
Volonté en
recherchedu
duT Temps
perdu. Van die serie
serie is
is The New
New Men
Men het vijfde deel
deel
A lalarecherche
em ps perdu.
(Uitg. Macmillen,
Macmillen, vroegere
vroegere delen
delen Faber
Faber and
and Faber)
Faber).. Vijf of
of zes
zes andere
andere zijn
zijn nog
nog
(Uitg.
het vooruitzicht
vooruitzicht gesteld.
volledig oeuvre
oeuvre zal,
zal, naar
naar de
de titel
titel van
van het
heteerste
eerste
in het
gesteld. Het volledig
and Brothers
Bro/hers worden
als een
een
deel, Strangers and
worden genoemd.
genoemd. Toch
Toch kan
kan elk boek ook als
Deroman-serie
roman-serie isis gewijd
gewijdaan
aande
debelevenissen
belevenissen
afgesloten geheel worden
worden gelezen.
gelezen. De
Eliot die
die de
derol
rolvan
vanverteller
vertellermaar
maardaarom
daarom nog
nogniet
nietnoodzakelijk
noodzakelijk de
de
van Lewis Eliot
speelt. Pas
Pas in
in The New
New Men
Men is deze laatste
laatste rol
rol hem
hem toevertrouwd.
toevertrouwd. Hij
Hij
hoofdrol speelt.
treedt er
als een
een hoog
hoogdoch
dochtijdelijk
tijdelijkambtenaar,
ambtenaar, een
een positie
positie hem
hem door
door de
de
treedt
er in op als
Lewis Eliot
Eliotonmiddellijk
onmiddellijk
oorlogsgebeurtenissen
functie isis Lewis
oorlogsgebeurtenissen opgedrongen.
opgedrongen. In deze functie
getuige van,
van, en
en mede
medeverantwoordelijk
verantwoordelijk voor
voor de
deBritse
Britsekrachtsinspanningen
krachtsinspanningen in
in
verband
atoom-energie en
atoombom. Toch
dit gegeven,
gegeven, op
opzeer
zeer
verband met
met de
de atoom-energie
en de atoombom.
Toch is dit
overtuigende
fijn geschakeerde
geschakeerde wijze
uitgewerkt, slechts
neven- of
of
overtuigende en
en fijn
wijze uitgewerkt,
slechts een
een nevenondergeschikt thema.
eigenlijke hoofdthema
hoofdthema van
van het
hetboek
boekisisdat
datLewis
Lewis Eliot,
thema. Het eigenlijke
door waarachtige broederliefde gedreven, het er op aan legt het leven van zijn
zijndorwachtigeblfdrvn,hetopalgvn
jongere broer, Martin, die atoomspecialist is, onder controle te houden en daar-jongerb,Matidomspecl,ndrotehundarom zelfs een
een flink
flink deel
deelvan
vanzijn
zijnpersoonlijke
persoonlijke ambities
ambities op
ophem
hemoverhevelt.
overhevelt. ZoZoMartin Lewis
antwoord af
vraag of
of
doende
doende dwingt hij
hij ten slotte van Martin
Lewis een antwoord
af op de vraag
de
mannen van
van de
de wetenschap
wetenschap zich
zich al
al dan
dan niet
nietmoeten
moeten verzetten
verzetten tegen
tegen het
het
de mannen
gebruik
nucleaire splitsing voor
voor militaire
militaire doeleinden.
doeleinden.
gebruik van
van de nucleaire
Zonder
P. Snow
Snow zeer
zeer direct
direct en
en van
van een
een
Zonder verouderd
verouderdtete zijn,
zijn, isis de
de stijl van C. P.
invloed van
van James
James
sober
sober realisme.
realisme. Er
Er isis daarin
daarin geen
geen spoor
spoor te
te vinden
vinden van
van enige invloed
Joyce, Wyndham
Wyndham Lewis,
Lewis, Joyce
Cary en Elizabeth
Joyce,
Joyce Cary
Elizabeth Bowen. Alles bij
bij elkaar
elkaar genogenoals enige
enigeschaduwzijde,
schaduwzijde, een
een relarelamen
belangrijke en
novel met
met als
men een belangrijke
en intelligente novel
tieve
cerebraliteit. De
het midden
midden van
van de
de
tieve cerebraliteit.
De lezer
lezer wordt
wordt nooit met jagend hart in het
actie
emoties overgeplaatst.
overgeplaatst.
actie en van de emoties
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Onwillekeurig doet
Onwillekeurig
doet C.
P. Snow's
Snow's roman
roman ons
onmiddellijk denken
denken aan
aan het
C. P.
ons onmiddellijk
Burning Glass
G/ass (Uitg. Macmillan)
Macmillan)..
nieuwe toneelstuk
toneelstuk van Charles Morgan, The Burning
Voorzeker, Snow werpt een
een terugblik
terugblik op
terwijl Morgan
Morgan
op het nabije
nabije verleden, terwijl
reeds in de toekomst
reeds
Atoomsplitsing en dergelijke
meer
toekomst tracht
tracht te
te lezen. Atoomsplitsing
dergelijke dingen meer
hij werpt
werpt in zijn toneelstuk de vraag
zijn voor hem reeds heel gewoon. Maar
Maar ook
ook hij
op of de mens zijn wetenschappelijke vindingen nog in handen heeft en beheersen kan, en zo jja,a, of
aan de staat en aan het militaire apparaat
apparaat ter
of die vindingen aan
vrije
overgeleverd worden.
worden. Het stuk met zijn
inleivrije beschikking mogen overgeleverd
zijn helder inleidend essay is ongetwijfeld
boeiende lectuur.
lectuur. Van zijn toneelkunstige kwaliteiten
ongetwijfeld boeiende
ben ik evenwel lang
lang niet
nietovertuigd.
overtuigd.
hier onomwonden
overigens toe hier
onomwonden te
te beklemtonen
beklemtonen dat
dat de
Dit brengt
brengt me er overigens
toonaangevende
- evenals
evenals Charles Morgan - ons tijdens
toonaangevendeBritse
Britsetoneelschrijvers
toneelschrijvers
het afgelopen seizoen
seizoen sterk
sterk hebben
hebben ontgoocheld.
ontgoocheld. The Confidential
ConfidentialClerk
Clerk van T.
S. Eliot (Faber
(Faber and
and Faber);
Faber); The White
WhiteCountess
Countess van J.
J. B.
B. Priestley;
Priestley; The SleeSJeePing
Prince van Terence Rattigan
Rattigan en
en The Dark
Dark isisLight
LightEnough
Enough van Christopher
ping Prince
Fry
(Oxford University
University Press)
Press) - na Roy Campbell's vrij
autobiografie
vrij recente autobiografie
Fry (Oxford
on aaDark
DarkHorse
Horse had Fry
Fry ons
originele titel
titel kunnen
kunnen
Light on
ons wel op een meer originele
voorafgaand werk
van het
vergasten!
niet de waarde van
het voorafgaand
werk van
vergasten ! - hebben
hebben beslist niet
diezelfde
schrijvers.
diezelfde schrijvers.
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van de B.B.C.
Het Derde
Derde Programma
Programma van
B.B.C. kan
kan er
er trots
trots op
op gaan
gaan drie
drieder
derbelangbelangrijkste poëtische
poëtische werken
werken te
te hebben
hebben geïntroduceerd
geïntroduceerd die sinds de
rijkste
de oorlog
oorlogininGrootGrootvan Chaucer
Canterbury Tales
Ta/es van
Chaucer in
Brittannië
verschenen. Namelijk
Namelijk The Canterbury
Brittannië zijn verschenen.
moderne
(Uitg.Penguin,
Penguin,serie
seriePenguin
PenguinClasdasmoderne transcriptie
transcriptiedoor
doorNevill
Nevill Coghill
Coghill (Uitg.
sics);
Aeneid of Virgil,
VirgiJ, een moderne vertaling in verzen door C. Day Lewis
Lewis
sics) ; The Aeneid
(The Hogarth
Hogarth Press)
Press) en,
en, het
hetons
onsmeest
meestnabije,
nabije, Under Milk Wood
Wood (Uitg. Dent)
het verbazingwekkende
verbazingwekkende laatste
Thomas. Deze
Dezedichter
dichteroveroverlaatste geschrift
geschrift van
van Dylan Thomas.
leed precies
precies negen
negen maanden
maanden geleden
geleden ininzijn
zijnnegen-en-dertigste
negen-en-dertigstejaar.
jaar. Weinige
Weinige
dagen tevoren had hij zijn
zijn manuscript
manuscript aan
overhandigd. Het
Het was
was aan de B.B.C. overhandigd.
en is het
- het
resultaat
tien
jaar
gestage
arbeid,enenwordt
wordthet
hetbest
bestgekarakterigekarakteriresultaat
vanvan
tien
jaar
gestage
arbeid,
seerd
dichterlijk klankbeeld
proza en verzen van 24
24 uur individueel
seerd als:
als: een dichterlijk
klankbeeld in proza
en collectief leven in
in een
een gefingeerd
gefingeerd dorpje
dorpje van
van het
het Land
Land van
van Wales.
Wales. Ik
Ikheb
heb
Under Milk
MiJk Wood
Wood in zijn geheel en
en in
inzijn
zijntreffendste
treffendstedelen
delenherhaaldelijk
herhaaldelijkover
over
de radio
radio en in
in de
devoordrachtzaal
voordrachtzaal beluisterd,
beluisterd, en de tekst
tekst even
even vaak
vaak gelezen
gelezen en
en
herlezen. Er komen,
69 stemmen
stemmen in
in voor.
voor. Elk
Elkvan
vandie
diestemmen
stemmenisis
komen, precies
precies geteld,
geteld, 69
een personage dat
dat zich
zich door
door zó'n
zó openbaart, dat we het
het
an directe zeggingskracht zo
zonder verwijl
verwijl eigen vorm
vorm en
en gestalte
gestalte zien aannemen.
mogeaannemen. Er
Er isis geen twijfel mogelijk:
de muziek
muziek van
van Dylan
DylanThomas'
Thomas'woorden,
woorden,om
ombeurten
beurtenspeels,
speels,tragisch,
tragisch,
lijk: Op de
uitgelaten,
en wat
wat alal meer,
meer, dringen
dringenwe
wezonder
zondereen
eenseconde
secondetijdverlies
tijdverlies
uitgelaten, loslippig, en
en zonder moeite
hart van
van het dorpje
dorpje en tot
tot in
in de
deziel
ziel
moeite meteen
meteen door
door tot
tot in
in het hart
van elk van
van zijn
zijnbewoners.
bewoners.
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Is Under
MiJk Wood
Wood beslist
hoogtepunt van
van de
degepubliceerde
gepubliceerdeEngelse
Engelse
beslist het hoogtepunt
Under Milk
literaire
vaststelling ons
ons nochtans
nochtans
literaire creaties
creaties der
der afgelopen
afgelopen maanden,
maanden, dan
dan mag die vaststelling
niet doen vergeten
vergeten dat
dat in
in diezelfde
diezelfdetijd
tijdeen
eenprachtige
prachtigekeure
keurevan
vanessayistisch
essayistischwerk
werk
is verschenen.
verschenen. Zo b.v.
b.v. in
in de
deuitmuntende
uitmuntende serie
serie Studies
in Modern
Modern European
European
Studies in
Literature and Thought (Bowes
and Bowes,
Bowes, Cambridge)
Cambridge) die thans
thans reeds
reeds 15
15 LiteraundThog
(Bowes and
bandjes
naar inhoud en typografische verzorging.
verzorging. De
Deserie
serie
bandjes omvat,
omvat, allerdegelijkst naar
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staat onder de algemene leiding van Professor Erich Heller die zelf bij dezelfde
uitgever The Hasard of Modern Poetry heeft gegeven. Wij wijzen op de Literary
Essays of Ezra Pound, ingeleid door T. S. Eliot (Faber and Faber) en Anarchy
and Order door (Sir) Herbert Read. En verder The Art of Paul Valéry -- A

Study in Dramatic Monologue, door Francis Scarfe (Univ. van Glasgow-Heinemann) ; jonathan Swift, door John Middleton Murry (Jonathan Cape) ; de meest
up-to-date biografie van Katherine Mansfield, door Anthony Alpers (id.) en de
fascinerende Petrus Borel The L ycanthro pe, door Enid Starkie. De pl aats
ontbreekt me om dit alles in detail te behandelen. Deze korte vermelding hier
heeft evenwel een dubbel doel. Ze stelt me in staat dit overzicht der Engelse
literaire bedrijvigheid af te ronden. En voor de lezer kan ze, in al haar beknoptheid, een nuttige leidraad zijn, daar er slechts markante werken in zijn opgenomen.
Ten slotte zij nog aangestipt dat het Engelse literaire leven werd verrijkt,
enerzijds met een nieuw tijdschrift The London Magazine, onder leiding van
John Lehmann, enkele maanden slechts na het verschijnen van Encounter, geleid
door Stephen Spender; en anderzijds door een Poetry Book Society, opgericht
onder de auspiciën van de of f icieuse Arts Council. Om de belangstelling van het
grote publiek voor de poëzie op te wekken, neemt de Poetry Book Society zich
voor per jaar vier dichtbundels te steunen en aan te bevelen. Dichtbundels door
om het even welke Britse uitgever gepubliceerd, komen voor dit patronaat in
aanmerking. De eerste driemaandelijkse keus is gevallen op The Death Bell,
door de dichter Vernon Watkins (Uitg. Faber and Faber) . De tweede driemaandelijkse op A Vision of Beasts and Gods, door de, naar mijn mening veel
betere dichter, George Barker. De bundel verschijnt (zelfde uitgever) pas op
2 Juli. De bespreking ervan moet dus naar een volgende kroniek worden verwezen.

KRONIEK DER WETENSCØPELIJKE TIJDSCHRIFTEN

Wetenschap en mensen
door DR F. ELLIOTT S.J.
EN der voortreffelijkste tijdschriften voor wetenschappelijke vulgarisatie is
"Scientific American" (New-York) . De titel ervan is wel niet geschikt om
lezers uit de oude wereld te lokken. Doch in dit blad is het „Amerikaanse" een
kwaliteit. Door zijn fijn papier, verzorgde typographie en uitstekend illustratiemateriaal beantwoordt het aan de beste journalistieke traditie in de Verenigde
Staten. Dit geldt eveneens voor de bevattelijkheid der artikels, de heldere en
vloeiende stijl en de boeiende voorstellingswijze, De aangenaamste verrassing
brengt ons echter de degelijke inhoud en vooral de geest van universalisme en
van menselijkheid die het bezielt.
De ruime keuze der medewerkers, de belangstelling voor andere landen en
voor het onderzoek dat er verricht wordt, de bescheidenheid in het vermelden
van nationale prestaties, zo zeldzaam bij grote naties, zijn hier onmiskenbare
tekenen van ware geestesaristocratie. De voornaamheid van dit buitengewoon
degelijk vulgarisatie-tijdschrift komt bijzonder tot uiting in de zin voor evenwicht en „mesure" waarmee het zijn informatie geeft. Wetenschap is, juist zoals
kunst en letterkunde, een culturele manifestatie.
Maar de meest waardevolle hoedanigheid van „Scientific American" is de
bekoorlijke atmospheer van menselijkheid die het omgeeft in een tijd waarin
zoveel sprake is van schrikwekkende en onmenselijke wetenschap. Graag toont
het de wetenschapsmensen aan het werk, vertelt de geschiedenis van grote figuren. Een levensschets van Hamilton verhaalt hoe deze Ierse mathematicus een
eeuw geleden de grondslagen legde der moderne theoretische natuurkunde en
daarvoor een geheel nieuwe mathematische rekenmethode uitdacht. De „Astronoom van Zijne Maiesteit" met al zijn begaafdheid was nochtans verplicht het
grootste deel van zijn tijd te besteden om zijn ongelukkig gezin op de been te
houden. Om hem te troosten placht de achtjarige Archibald aan de ontbijttafel
te vragen, toespelend op de wiskundige moeilijkheden waarmee hij te kampen
had: „Wel vader, kun je nu al tripletten vermenigvuldigen?" Dan moest vader
heel ernstig antwoorden dat hij ze alleen nog maar kon aftrekken. Later, tijdens
een wandeling, ontdekte hij dat de oplossing lag in de „quaternionen" : een
vondst waarover toen evenveel werd gesproken als over de relativiteitstheorie in
de jaren 1900.
Een ander artikel is aan E. H. Armstrong gewijd, de Edison der radiotechniek.
Hij maakte haar tot wat ze nu is, dank zij de uitvindingen die de technici kennen
als „feed-back", „superheterodyne" en „frequentie-modulatie". Evenals bij Edison het geval was werd zijn leven vergald door de verdediging van zijn patenten.
Ook de archeologie werd plaats ingeruimd met reportages over de opgravingen bij Jericho, de oude Inca architectuur, de geschiedenis van de stedenbouw,
en tenslotte over het pas ontcijferde cretensisch schrift. Klei-tabletten met onbekende inschriften werden te Knossos op Creta en onlangs te Pylos in Grieken-
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WETENSCHAP EN
EN MENSEN
MENSEN
WETENSCHAP

opgegraven. Het
Het was
was tetePylos
Pylosdat
datNestor,
Nestor,dedewijze
wijzeenenwelbespraakte
welbespraakterederedeland opgegraven.
naar van Ilias en
en Odyssea,
Odyssea, zijn
zijn paleis
paleis had,
had, zodat
zodat men
men vermoed
vermoed dat
dat de
denieuwe
nieuwe
naar
Deman
mandie
diehet
hetraadsel
raadselopoptaal van
van Homeros'
Homeros' helden
helden bevatten.
bevatten. De
vondsten de taal
taalkundige, doch
doch een
een Engels
Engels architect,
architect, enigszins
enigszins met
met de
de
klaarde was
klaarde
was geen taalkundige,
oudheid vertrouwd
vertrouwd en wiens hobby
hobby het
het was
was geheimschrift
geheimschrift op
optetelossen.
lossen.
klassieke oudheid
streven naar
naar menselijkheid
menselijkheid is in
in het
het hele
heletijdschrift
tijdschrift voelbaar.
voelbaar. Zulk
Zulk een
een
Het streven
begrijpelijk in
in artikels
artikels over
overproblemen
problemenvan
vanpsychologische
psychologischeaard:
aard:over
over
streven is begrijpelijk
geschiedenis der
der geestesstoornissen,
geestesstoornissen, nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid bij
bij apen,
apen, wilde
wilde dieren
dieren
de geschiedenis
gevangenschap, neurosen
neurosen bij
bij schapen.
schapen. Maar
Maar we vinden
vinden het
heteveneens
eveneensininstukstukin gevangenschap,
over biologie:
biologie: de
destudie
studievan
vande
demenselijke
menselijkegroei,
groei,van
vanbloed
bloedenenbloedtransbloedtransken over
van de
de spier
spier als
als machine,
machine, van
van de
de dood
dood door
door hitte.
hitte. Ja
Ja zelfs
zelfs inin bijdragen
bijdragen
fusie, van
over de algemene natuurkunde: de ebbe in de dampkring der aarde, de periodi-overdalgmntukde:binampkrgde , ioeclipsen, de
de moderne
moderne cosmogonieën.
cosmogonieën. Ook in de
de behandeling
behandeling van
van die
die
citeit van eclipsen,
problemen is
is de
demenselijke
menselijkeinstelling
instellingvoelbaar.
voelbaar.ZoZobeschrijf
beschrijft
zuiver physische problemen
t
"devorm
vorm der
der dingen",
dingen",aan
aanwelke
welkewetten
wettenvan
vandedemeetkunde
meetkunde
pittig essai
essai over
over „de
een pittig
uitwendige begrenzing
begrenzing der
der voorwerpen
voorwerpen gehoorzaamt
gehoorzaamt en
hoe deze
deze wetten
wetten
de uitwendige
en hoe
evengoed gelden voor
voor de
de korrel
korrel in
in een
eengegoten
gegotenstuk
stukmetaal
metaalals
alsvoor
voordierlijke
dierlijke
evengoed
vetcellen, voor een
een tros
tros zeepbellen
zeepbellen als
als voor
voor een
een·groep
groepplantencellen.
plantencellen.Zoals
Zoalsdede
vetcellen,
Zij
schrijver
niet veel
veelpractisch
practischnut.
nut.Zij
schrij verdoet
doet opmerken
opmerken hebben
hebben die beschouwingen niet
betekenen alleen een verdieping
verdieping van
van onze
onze kennis
kennis van
vande
denatuur
natuuren
enals
alsweerslag
weerslag
betekenen
een verrijking
verrijking van
de mens.
mens.
van ons inzicht in de
„Humanisme" omschrijft wellicht het
"Humanisme"
het best
best de
de indruk
indruk die
die de
delezing
lezingvan
van„Scien"Scientific
nalaat. Er is een
eenonmiskenbaar
onmiskenbaar streven
streven naar
naar evenwichtige
evenwichtige menmentif ic American"
American" nalaat.
selijkheid in dit
dit tijdschrift,
tijdschrift, dat,
dat, paradoxaal
paradoxaal genoeg,
genoeg, over
overwetenschappen
wetenschappenschrijft
schrijft
en nog
nog wel
wel uit
uitAmerika
Amerika komt.
komt.
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"Science
Avenir" (Parijs)
(Parijs) het
hetFranse
Franse tijdschrift,
tijdschrift, dat
dat reeds
reeds eerder
eerder in
in deze
dele
„Science et Avenir"
rubriek
publiceerde in zijn
zijn laatste
laatste aflevering
aflevering een
een
rubriek aan
aan Ie
le lezer werd voorgesteld, publiceerde
reportage
"Flying Entreprise"
Entreprise" in
in het
het
reportage over
over zeldzame
zeldzame metalen.
metalen.Toen
Toen de
de „Flying
in 1952 in
Kanaal
haar moedige kapitein
kapitein zich een
een heldennaam
heldennaam verwierf,
verwierf, gingen
gingen
Kanaal zonk
zonk en haar
met het schip heel
heel wat
wat kostbaarheden
kostbaarheden verloren. Niet
Niet alleen
alleende
dezeldzame
zeldzameantiquiantiquiteiten
waarover de
kranten schreven
zelfs de
depakjes
pakjesbankbiljetten
bankbiljetten die
dielater
later
teiten waarover
de kranten
schreven of zelfs
opgevist werden, maar
maar ook
ook tonnen
tonnenerts
ertsvan
vanColumbiumColumbium-enenZirconiummetaal,
Zirconiummetaal,
bestemd
Hetschaarse
schaarse Columbiummetaal,
Columbiummetaal,
bestemd voor
voor de Duitse raffinaderij-industrie. Het
bij hoge
hoge temperatuur,
temperatuur, betekende
betekende
dat een merkwaardig weerstandsvermogen bezit bij
drie
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A heldhaftig verzet is 9 Mei de bezetting van het fort Dien Bien Phoe bezweken.

Generaal de Castries is in gevangenschap weggevoerd en de enige vrouwelijke
verpleegster, Geneviève de Galard-Terrante, verkoos, boven de onmiddellijke vrijheid,
tot het laatste toe bij haar gewonden te blijven. De generaals Ely, Pélissier en Salan
zijn naar Hanoi gevlogen om de kritieke toestand, waarin de 80 bataljons Franse
Unietroepen in de Delta van de Rode Rivier zich bevinden, te bestuderen. Hun bevinding was, dat de Fransen zich bij Hanoi moesten concentreren, dat 30.000 man ter
versterking nodig waren onder bevel van een persoonlijkheid van de hoogste rang
(juin?). De repercussies van het krijgsbedrijf in Indo-China doen zich over de hele
wereld voelen. De Nationale Vergadering in Frankrijk zou geen ogenblik geaarzeld
hebben de regering-Laniel, die al 10 maanden zich staande weet te houden en waarin
de M.R.F. van Bidault, tot veler ergernis, een voorname rol speelt, te doen vallen,
indien zij niet beducht was, dat een crisis een ongunstige invloed op de Conferentie
van Genève zou uitoefenen. Vandaar dat de motie van vertrouwen, door Laniel
gevraagd, met de kleinst mogelijke meerderheid: 289 tegen 287, werd aanvaard. Hij
had aangetoond, dat de verantwoordelijkheid voor het gebeurde ook rustte op de 17
voorafgegane regeringen en op de Kamer zelf. Dat zijn minister van Defensie, Pleven,
bij zijn bezoek aan Indo-China de toestand optimistisch had beoordeeld, was te wijten
aan de omstandigheid, dat een effectief ingrijpen van China niet voorzien was. De
Franse regering heeft, zolang zij meende de zaak zelf wel te kunnen redden, bevreesd
aan gezag in de Unie in te boeten, rechtstreekse Amerikaanse hulp zoveel mogelijk
afgewimpeld. Toen de toestand kritiek was geworden, deed zij pogingen interventie
van de V. Staten te verkrijgen. Volgens Eisenhower was Indo-China de kurk op de
fles, die de uitstroming van het communisme naar de meer Zuidelijk gelegen streken
zou beletten. Groot was dan ook de ontsteltenis over de verklaring van Dulles, dat het
ook mogelijk zou zijn Zuid-Oost Azië te verdedigen zonder Indo-China. Dulles en ook
Eisenhower verduidelijkten deze woorden. Zij waren niet bedoeld alsof Washington er
van afzag de drie staten Vietnam, Laos en Cambodja te redden. Dat moest echter op
hun eigen uitnodiging gebeuren. Indien deze staten enthousiaste deelnemers zijn aan een
regionaal defensiepact, zou een veiligheidsorganisatie het recht hebben tussen beide te
komen. Na langdurig beraad werd aan Frankrijk meegedeeld, dat de V. Staten een
militaire tussenkomst zouden overwegen onder voorwaarde, dat de betrokken gebieden
vrij en onafhankelijk zouden zijn (de Franse regering heeft dat juridisch reeds ingewilligd) , dat ook andere landen, die er belangen hebben, zullen meedoen en onder
goedkeuring van de V.N. en van het Amerikaanse Congres. Zolang echter het uiteindelijk resultaat van de Geneefse besprekingen niet bekend was, wilde Groot-Brittannië
omtrent deelneming aan die veiligheidsorganisatie geen beslissing nemen. Eisenhower,
overtuigd, dat Australië en Nieuw-Zeeland, beide delen van het Britse gemenebest,
zich wel zouden aansluiten, zag de mogelijkheid toch wel een bruikbare organisatie op
te bouwen, zonder medewerking van Engeland. Daar wilde Churchill het niet op laten
aankomen. De generale staven der belanghebbende landen, met inbegrip van Engeland, hebben te Washington militaire besprekingen over Zuid-Oost Azië geëntameerd.
Op de Conferentie van Colombo, waar de premiers van India, Pakistan, Birma,
Ceylon en Indonesië beraadslaagden, maakte Indo-China de hoofdschotel uit. Nehroe
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had er een bemiddelingsvoorstel ingediend, waarvan aanvaard werd dat het vuren
moest worden gestaakt en dat de belligerenten in Indo-China directe onderhandelingen
zouden gaan voeren. Ook werd aangedrongen op het toelaten van continentaal China
tot de V.N. „waardoor de vrede in Z.-O. Azië zou bevorderd worden en de wereldspanning zou verminderen". Tenslotte verklaarden de premiers zich te verzetten tegen
elke vorm van kolonianisme en tegen elke buitenlandse inmenging in hun aangelegenheden. Spoedig daarop werd bekend dat Indonesië, in verband met het feit, dat een
wereldmacht krachtige pogingen aanwendt een defensie-blok te stichten, de mogelijkheid overwoog om een non-agressie-pact te sluiten met India, Birma en de Chinese
Volksrepubliek. Indonesië heeft er bezwaar tegen, dat „koloniale" mogendheden
betrokken worden in het tegenhouden van het communisme, hetgeen „door de ontwaakte volken van Azië niet meer kan aanvaard worden". Roosevelt, die zijn uiterste
best gedaan heeft om liet „kolonianisme" uit te roeien moet zich in zijn graf omdraaien
over zoveel ondankbaarheid!
Deze verschillende besprekingen en uitlatingen hebben betrekking op een verwijderde toekomst. De eerste vraag is wat Genève in dit opzicht tot stand zou brengen.
Voor Dulles was het geen plezierige gewaarwording Eden zo vriendschappelijk te zien
omgaan met Molotof en Tsjoe en. Lai. Hij verliet Genève, belastte de onder-minister
Walter Bedell met de waarneming van zijn functie als hoofd van de Amerikaanse
delegatie en vertrok naar Washington, na te Milaan met Scelba een onderhoud te
hebben gevoerd over Triëst. Molotof vestigde er de aandacht op, dat een bespreking
over Indo--China nutteloos zou zijn als er geen vertegenwoordigers van Ho Tsji-Minsh
aan zouden deelnemen. Niet zonder moeite werd van keizer Bao Dai, die te Cannes
resideert, een voorwaardelijke instemming verkregen. De Vietminh-delegatie, die al
voor de deur stond, hartelijk verwelkomd door Tsjoe en Lai, Nam I1 en Gromyko,
verklaarde bij monde van haar leider, Pham Van Dong, dat zij gekomen was om bij
te dragen tot de vreedzame regeling van de Indo-Chinese kwestie. De conferentie over
Indo-China telt negen leden: de Grote Vier, China, Laos, Cambodja, Vietnam en de
Vietminh. De eerste rede werd gehouden door Bidault, die, alsof er bij Dien Bien Phoe
geen nederlaag was geleden, vastberaden met een voorstel voor de dag kwam, waarvan hij zeker was, dat de Westerse bondgenoten het steunden. Voor Vietnam behelsde het: de geregelde strijdkrachten in nader te bepalen gebieden bijeen te brengen,
onmiddellijk alle krijsgevangenen vrij te laten, een algemene staking van het vuren na
ondertekening van de overeenkomst en internationaal toezicht op de naleving van deze
maatregelen. Uit Laos en Cambodja zouden alle troepen van de Vietminh geëvacueerd
worden. Van zijn kant beweerde Pham Van Dong, dat er nog twee leden aan de
Conferentie ontbraken: nl. de „regering" van Laos onder Pathet Lao en die van
Cambodja onder Khmer. Welke verzetsgroepen echter door Bidault „fantoomregeringen" werden genoemd en verworpen. Zelfs Molotof meende, dat de Conferentie over
dit punt niet moest struikelen en stelde voor deze kwestie op de achtergrond te houden.
Afgezien daarvan waren de door Vietminh gestelde eisen nog onaanvaardbaar genoeg.
Pham Van Dong vroeg erkenning van Vietnam als „democratische republiek" over
het gehele gebied van Vietnam, terugtrekking van alle buitenlandse troepen en vrije
verkiezingen in de drie landen. Verder uitwisseling van gevangenen en onmiddellijke
staking van de vijandelijkheden. Daartegenover kwam de afgevaardigde van Vietnam
mededelen, dat Vietnam elke regeling die zou leiden tot verdeling van het staatsgebied
verwierp, dat alleen de door Bao Dai geregeerde staat rechtsgeldigheid bezit en dat
het leger van die staat het enige nationale leger is. Deze principiële punten ván
militaire en politieke aard, ofschoon onderling samenhangend, konden niet vliegensvlug
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gelijktijdig in behandeling komen. Daarom werd het voorstel van Molotof aanvaard
om zich in de volgende geheime bijeenkomst te beperken tot de bespreking van vijf
algemene beginselen voor een bestand. Deze waren: staking van het vuren, zones
waarin de strijdkrachten van beide partijen moeten worden gegroepeerd, maatregelen
ter voorkoming van militaire versterking tijdens het bestand, bestandscontrole, garanties tegen schendingen en vrijlating van gevangenen. Om de twee eerste punten op
gang te krijgen, stelde Eden voor, dat vertegenwoordigers der beide oppercommando's, als adviseurs der delegatieleiders zouden uitgenodigd worden. Deze, hoewel
geringe, toenadering der partijen, is voornamelijk te danken aan de bemoeingen van
Krisja Menon, Indiase afgevaardigde bij de V.N., die achter de schermen een belangrijke verzoeningsrol speelt. Ook de mededeling van Eden, dat de Britse regering, als
het er op aan komt, met Washington zal samenwerken, zal haar uitwerking niet gemist
hebben op de speculatie van een kloof tussen beide westerse mogendheden.
Wegens de onverzoenlijkheid der standpunten is de kwestie-Korea op dood spoor
geraakt. De kern van het verschil is, of de verkiezingen voor de hereniging van
Korea niet of wel onder toezicht van vreemde mogendheden moeten plaats hebben,
terwijl Syngman Rhee, die al dat gepraat te Genève onvruchtbaar vindt en aan
wapens de voorkeur geeft, op het standpunt stond, dat in Zuid-Korea al genoeg
verkiezingen zijn gehouden (laatstelijk nog op 20 Mei). De onvermoeibare Eden,
bijgestaan door Bidault, stelde als woordvoerder der 16 Korea-landen, nl. die aan de
strijd in Korea hebben deelgenomen, voor, dat de verkiezingen vrij en geheim zouden
zijn en derhalve onder controle van de V.N. maar dat de deelnemers aan deze contrble niet noodzakelijk dezelfde hoefden te zijn, die aan de strijd hadden deelgenomen.
Daarvoor zou makkelijk een groep van neutrale landen te vinden zijn. Zonder deze
controle is geen enkel redelijk en duurzaam accoord mogelijk. Daarna kon een formule
gevonden worden voor een terugtrekking van de vreemde strijdkrachten. Bedell Smith
vond dit voorstel duidelijk, gematigd en redelijk en onderstreepte, dat de V.N. aangewezen zijn om de Koreaanse bevolking te helpen ter overbrugging van de door
jaren van scheiding en oorlog geschapen kloof. De V. Staten zouden niet het principe
prijsgeven waarvoor 140.000 Amerikaanse soldaten hun leven hadden gegeven.
In de nieuwe zitting van de Raad van Europa hield Adenauer een rede, waarin hij
betreurde, dat de eenheidmaking van Europa in sterke mate bedreigd werd. En toch
moest men de historische kansen niet verzuimen, omdat Europa voor de Sovjet-Unie
een begerenswaardig object blijft, dat zij minder door een openlijke militaire aanval
dan door middel van subversieve acties tracht te ondermijnen. Een hoofdeis voor de
eenheid is, dat het geschil over het Saargebied uit de weg is geruimd. Door bemiddeling van Spaak kwamen Adenauer en Teitgen tot een vage verklaring, dat zij de
oplossing van het geschil in êtappes wilden bereiken. Deze étappes hebben betrekking
op de economische deelneming van West-Duitsland in de opbrengst van dit mijngebied. De wederzijdse opvattingen lopen het meest uit elkaar over de vraag of vóór
het tot stand komen van een Duits vredesverdrag een definitieve regeling kan worden
aanvaard. Teitgen vond van wel, doch Adenauer was bevreesd, dat in de toekomst
een regeling van de Duitse grenzen in het gedrang kon komen. Daarom verklaarde hij
zich voor een voorlopig accoord. Verder is men niet gekomen. Dat de Sovjet-Unie
nog meer pijlen dan „ondermijning" op haar boog heeft bewijst de vijandige houding
tegen Oostenrijk. De geallieerde Raad over Oostenrijk had voorgesteld, de Oostenrijkse burgerluchtvaart, ook met het oog op reddingstoestellen voor het gebergte,
enige vliegtuigen toe te staan. De Russische generaal Kraskevitsj weigerde, want een
dergelijke concessie kon een „militaire dreiging" in het leven roepen. Een paar weken
,
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later werd de Oostenrijkse regering beschuldigd anti-Russische literatuur naar de
Russische zone door te laten. Kanselier Raab ter verantwoording geroepen, diende
scherp van repliek, gaf de schuld van recente incidenten aan de Russen en achtte het
begrijpelijk, dat het Oostenrijkse volk na negen jaar van bezetting zijn vrijheid wil.

NEDERLAND
Binnen vijf dagen is de sinds 1952 afgebroken R.T.C. met de West tot een goed
einde gekomen. Begonnen op 20 Mei voltooide zij haar besprekingen op 25 Mei,
waarna 3 Juni de officiële slotzitting werd gehouden. Nederland, Suriname en de Ned.
Antillen hebben uit vrije wil een nieuwe rechtsorde aanvaard, waarin zij de eigen
belangen zelfstandig behartigen en op voet van gelijkheid de gemeenschappelijke
belangen verzorgen. De Koning wordt vertegenwoordigd door de gouverneur door
Hem benoemd. Gevolmachtigde ministers uit deze gewesten nemen deel aan de vergaderingen van de Raad van ministers voor aangelegenheden die het betrokken land
raken. Een procureur-generaal houdt toezicht, ter uitvoering van artikel 3, over
veiligheid en verdediging. Dit sluit de.?voegdheid in, dat hij de politie alle voorstellen in dit opzicht kan doen, die hij dienstig acht en dat van haar kant alle politionele instanties verplicht zijn hem de nodige inlichtingen te verschaffen. Deze principiële
regeling zal nog nader in afzonderlijke wetten worden vastgelegd en zal zonder
twijfel bijdragen tot versteviging van de sterke banden van geschiedenis en traditie.
Drees wees daarop, toen hij zeide, dat de voorwaarden voor een rustige en vreedzame
ontwikkeling van verworven eigen meesterschap en voor een blijvend samengaan
gunstig zijn. „Temidden van een verwarde en bezeten wereld kunnen wij, hoe klein
wij ook tezamen zijn mogen, een voorbeeld geven van redelijkheid, onderling begrip,
samenwerking en vrijheid".
Met Indonesië is het tegenovergestelde het geval. De verwijdering tussen de leden
van de Unie wordt steeds groter. Op Koninginnedag kwam het zelfs voor, dat te
Bogor, waar de „Nederlandse Vereniging" ter herdenking bijeenkwam het zingen van
het „Wilhelmus verboden werd, krachtens een beslissing van het ministerie van
binnenlandse zaken. Het zingen mocht alleen geschieden in de ambtswoning van de
H.C. en de commissarissen van het Koninkrijk. Dit discriminerend verbod gold alleen
ten aanzien van het Nederlandse volkslied, hoewel in Nederland het Indonesische
volkslied: „Indonesia Raya" aan generlei beperking is gebonden. In de Eerste Kamer
sloegen vele Kamerleden een sombere toon aan over de toestanden aldaar. Voor
Nederlanders was geen rechtszekerheid, missionarissen en zendelingen werden geweerd, de Ambonezen werden onderdrukt, westerse economische krachten werden ten
koste van de volkswelvaart uitgeschakeld, zodat vergeleken met 1938, de productie
tot 60% is teruggelopen. Men vond het niet raadzaam thans de onderhandelingen
over de Nederlands-Indonesische Unie te heropenen, daar het beter was te wachten
tot na de verkiezingen in Februari 1955. Dan immers zou er eerst een parlement en
een Indonesische regering op democratische wijze tot stand zijn gekomen. En wat
N.-Guinea betreft, Nederland heeft er morele verplichtingen, terwijl het volkenkundig
en geografisch meer voor de hand zou liggen, dat Indonesië Engels-Borneo of
Portugees-Timor trachtte in te lijven. Minister Luns was het met al deze bezwaren
eens. Ook hij keurde het af, dat deze wantoestanden, hetzij door onwil, hetzij door
machteloosheid, werden toegelaten. Van het zelfbeschikkingsrecht was niets terechtgekomen. Daar moesten we ons maar bij neerleggen. Want de kans, dat de V.N. zich
actief met deze schendingen zouden bemoeien was practisch nihil. Niettemin was de
''
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regering van mening, dat het nog steeds nut heeft aan de conferentietafel te gaan
zitten. Zij was echter niet van plan in een ongeconditionneerde wijziging der Unieovereenkomst toe te stemmen.
In een defensienota van 278 bladzijden heeft minister Staf een uiteenzetting gegeven
van de strategische toestand voorheen, nu en later. Voor de eerste drie jaar, dus tot
1957, zijn telkens 1350 millioen nodig. Deze gelden zullen in de eerste plaats besteed
worden aan de opbouw van 5 divisies, bestemd voor de verdediging van het RijnIJselfront en uitgerust worden met Amerikaans materiaal. Eveneens met Amerikaanse
steun zal de luchtmacht opgevoerd worden tot 14 a 15 squadrons. Dit is nog te weinig,
maar de personeelsvoorziening laat niet toe verder te gaan. Onze zeemacht, aan wie
door de Navo slechts een beperkte plaats is toegewezen: bescherming van de havens
en haar toegangen, zullen we grotendeels zelf moeten bekostigen.
1-6-54

K. J. D.
BELGIË

De nieuwe, liberaal-socialistische regering is verbluffend snel gestart, waarbij de
sensatie niet van de lucht was. Toch verkeert het land in politiek opzicht nog steeds
in een overgangsperiode, en er heerst nog geen klaarheid in de nieuwe gegevens.
Wel is het zeker dat, in tegenstelling tot de homogene regering, die haar bewind
a.h.w. achter een nevelgordijn voerde, de nieuwe linkse ploeg met vuurwerk regeert.
Daags na het vertrouwensvotum in de Senaat voerde ze de militaire diensttijd van
18 maanden in. De week nadien werd de verhoging van het ouderdomspensioen tot
28.000 Fr. formeel aangekondigd. Weer een week later kwam dhr Liebaert voor de
dag met een beperkt stelsel van forfaitaire taxatie en met een gunstregime tot bevordering van investeringen. Iedere kabinetsraad stond in het teken van een spectaculaire
beslissing en de journalisten bereiden zich iedere Vrijdag op een vet kluifje voor.
Dit schitterend uiterlijk verbergt echter een problematische achtergrond, zowel wat
de houding en de bedoelingen van de partijen als wat de kern van de behandelde
vraagstukken betreft. De homogene ploeg heeft zo lang geregeerd en de volstrekte
meerderheid zo lang het parlement gekenmerkt, dat bepaalde gewoonten ingekankerd
blijken te zijn. Zo gaat de socialistische fractie, thans in de meerderheid, nog evenzeer
te keer als toen ze in de minderheid was, en ze besteedt meer tijd en energie aan
oppositie tegen de .... oppositie dan aan de verwezenlijking van een ware meerderheidshouding. Aan de andere kant leeft de C.V.P. zich slechts geleidelijk in haar
nieuwe oppositierol in, hoewel zij reeds een knap werkstukje leverde toen ze de
socialisten dwong hun eigen vroegere demagogische voorstellen te verwerpen. Toch is
de C.V.P. nog niet bekomen van de slag, die haar op 11 April werd toegebracht. Wel
wordt hard gewerkt om een nieuwe opgang voor te bereiden, maar het gebrek aan
gezag, zoals bleek bij de mislukte coöptatie van minister Janssen in de Senaat, en het
gemis aan eensgezindheid, dat zich o.m. verraadt in campagnes en insinuaties rondom
het voorzitterschap, zijn nog lang niet overwonnen.
Intussen kan de glans van de wittebroodsweken der cartel-regering de reeds opkomende schaduwen niet wegnemen die in de toekomst nog dreigender zullen worden.
De B.S.P. is uit de verkiezingen met een buitengewoon zelfvertrouwen voor de dag
gekomen. Haar ambitie is, en ze steekt het niet onder stoelen en banken, de volstrekte
meerderheid. Aan dat doel zal wel heel haar politiek worden ondergeschikt gemaakt.
Maar in dit opzicht werkt het samengaan met de Liberalen eerder remmend, en tal
van stemmen zijn opgegaan om een echt socialistische politiek te eisen, o.m. die van

partijvoorzitter Buset (welke zoete koekjes hij voorlopig ook over de coalitie bakt),
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van dhr Gailly die het huwelijk met de liberalen „geenszins onverbreekbaar" noemde,
van de nationale secretaris van het A.B.V.V. Renard vooral, die met klem herinnerde
aan een reeks echt socialistische eisen, tot nationalisaties toe. Toch krijgt men de
indruk dat dhr Liebaert en zijn mannen zich niet ongeschikt verdedigen.
Ook wat betreft de politieke problemen is de grond van de zaak allesbehalve klaar.
Het was een levenskwestie voor de socialisten, de diensttijd te verminderen. Maar het
is een groot vraagteken of ze dat inderdaad gedaan hebben, zonder België's militaire
en internationale positie te verzwakken. Het antwoord van de ministers op de interpellatie van dhr van Zeeland in de Senaat was niet afdoend, en de ontredderingsstelling werd niet concreet weerlegd. Maar waarom heeft SHAPE zich dan niet feller
verzet? Is het dan toch waar dat het zelf nieuwe normen voor de verdediging van het
Westen heeft uitgewerkt? Toch kan men zich niet van de indruk ontdoen, dat de
socialisten handig poker spelen. Ook in het geval van de inventaris wordt zulks zeer
duidelijk. Het lijdt geen twijfel, dat minister Janssen zeer zorgvuldig en orthodox heeft
beheerd. De inventaris is dan ook slechts een algemene uitvlucht, zowel om zich af te
maken van bepaalde uitgaven als om later eventuele tekorten te verklaren. In dezelfde
lijn lag de zet van minister Troclet om zijn voorganger met alle zonden Israëls te
beladen, teneinde de concrete verwezenlijking van het 28.000 Fr. pensioen naar een
onbepaalde toekomst te verschuiven. In ieder geval zijn bij de linksen sedert ze aan de
regering zitten de ogen al aardig opengegaan en ze trachten zich zo goed en zo
kwaad mogelijk te redden. Want ook inzake de fiscale ontwerpen van dhr Liebaert
blijkt dat de saus pikanter is, dan de zeer bescheiden inhoud!
Intussen kan de christelijke gemeenschap in dit land niet dan met bezorgdheid de
ontwikkeling volgen van bepaalde tendenzen der huidige meerderheid. Tot de eerste
aangekondigde wetsvoorstellen behoorden die van Mevr. Groesser-Schroyens betreffende de scheiding en het huwelijksstelsel, voorstellen die in de praktijk wel niet alle
grond ontberen, maar toch een ernstige bedreiging voor het gezin insluiten, daar ze op
de duur ertoe leiden de echtelijke banden losser te maken. Even ernstig lijkt de
ontwikkeling die Kongo tegemoet gaat. Weer is een afvaardiging van het A.B.V.V.
daarheen vertrokken, en men kan zich niet ontdoen van de vrees, dat het linkse
syndicaat daar een ontvoogdingspolitiek zal gaan voeren die in anti-blanke autonomiestrevingen moet uitmonden. Dhr Housiaux drong anderzijds in le Peuple aan op een
spoedige verwerping van de Conventie met de H. Stoel, opdat deze later niet toch zou

kunnen bekrachtigd worden. Tenslotte bleek duidelijk uit de uiteenzettingen van
minister Buisseret, dat de nieuwe koloniale politiek ,,anti-clericale" bedoelingen heeft.
Wantrouwen baart vooral de oprichting van een hoge Raad voor Onderwijs.
Minister Collard heeft tenslotte op ondubbelzinnige wijze bevestigd, dat hij een
geduchte tegenstander zal zijn van het confessioneel onderwijs. IJskoud kondigde hij
aan een benoemingsmonopolie te zullen invoeren ten voordele van het officieel onderwijs (daarbij de grondwet negerend) en het is reeds mogelijk, sporen van maneuvers
te ontdekken om terug te komen op sommige benoemingen. Dit geschiedde trouwens
reeds met de directeursbenoemingen volgens art. 18. Ook andere feiten, zoals de
verheffing van oud-secretaris-generaal Kuypers tot kabinetschef, wijzen erop dat de
linksen het vuur klaarmaken voor een echte benoemingsoorlog. Kortom, naast maatregelen die een gunstig karakter vertonen en die dienen om de bevolking te winnen,
tekent het sectarisme en de vete - mentaliteit van een groot gedeelte der huidige meerderheid zich scherper af. De vraag is of het algemeen belang hiermee gediend zal zijn.

L. Deraedt
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een hevige diatribe tegen de vele ziekten dat zijn overigens matige eerste bundel op
die onze avondlandse cultuur hebben aan- een hoog plan bracht. Daarin behandelde
getast. Hij doet het met een ongewone hij het thema van de Duitse vrouw die
kracht van denken en een even zeldzame alles wat zij als individu en als persoon
scherpte van inzicht, maar ook met een bezit, vernietigd ziet door de barbaarsheid
vaak te luidruchtige nadruk en een stort- van de oprukkende horde Russen. Marlene Helmsen is het vervolg van die onttavloed van insisterende herhalingen. Een
nog diepere religieuze bezinning op zijn keling: vluchtend voor Iwan vindt het
diagnose zou de dichter hebben doorge Duitse meisje de totale ondergang van
voerd naar een van inzicht in Gods plan haar menselijke waardigheid in de handen
overrompelde stilte. Anderen zullen wel- van Sammy, Jack of Joe. Evenals in zijn
licht het tempo waarin sommige van deze vorige bundel, maar geholpen door de
eclogen blijkens de datering tot stand sindsdien verworven vaardigheid, vindt
kwamen, een prestatie noemen; wij vinden Beerten hier schrijnende accenten om de
dit, steeds op poëtisch plan, minder be- wanhoop van een lichtloos „Schicksal"
langrijk. Nu wij eenmaal een dichter heb- uit te drukken. En heel het gedicht is een
ben die over zulk een geestelijke potentie aangrijpende uitwerking van het vers van
beschikt, moeten wij wensen dat zijn nog Vergilius dat als motto boven een der
niet volkomen gerealiseerde mogelijkheden delen staat: „Una salus victis, nullam
nog beter tot hun recht zullen komen. In- sperare salutem" . ... Duidelijker dan ze
middels verdient Rens, om zijn durf en in het kunst- en vliegwerk der experimenzijn denkkracht, en ook om de brokken telen kunnen worden vermoed, zijn de
echte schoonheid (waar zijn rhythme ons ontreddering en de radeloosheid van de
aan Hopkins doet denken) alle crediet. moderne mens hier door de dichter blootHet evenwichtigst als positief resultaat gelegd. Zal Beerten na dit tweede wrange
lijkt ons tenslotte nog het lange gedicht gedicht van waanzin en ondergang een
derde schrijven waarin uit die ondergang
van Marcel Beerten: Marlene Helmsen 5
Technisch minder gaaf dan het bundeltje een nieuw mild leven opbloeit en gedijt?
van Dhoeve, en ideologisch niet reikend Sommige verzen uit Marlene Helmsen
aan de eclogen van Rens, vergoedt het waarin plots een verrassende lichtstraal
deze tekorten door de levensintensiteit flitst, wettigen het vermoeden dat veel
waarmee het gedurfde gegeven hier in de ellende, die haar zegen nog niet kent, in
taal werd uitgedrukt. Beerten had reeds deze trilogie een heerlijke voltooiing zal
vroeger de aandacht gewekt door zijn vinden.
Ballade van Vrouw Griese, een gedicht
F. De Graeve
) .

.

5) Marcel Beerten, Marlene Helmsen. — M. B eerten, Lillosteenweg, 9, Houthalen, 1953, 44 pp.,
Fr. 85.
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L. Monden
--

Martha PAULUS, Barbe Acarie. —
- Verlag Schnell
Schnell &Steiner,
Steiner,1954,
1954, 150
150 pp.,
pp.,
lag
D.M.4.80.
D.M.
4, 80.
een kleurige
kleurigetijdsschildering
tijdsschildering wordt
wordt
In een
geschetst van
van Barbe
Barbe Acarie.
hier het leven geschetst
Hoe zij
zij eerst
eerst als
als „la
.. Iabelle
belleAcarie",
Acarie". de
de
Hoe
trekt van de
de Parijse
Parijse wereld,
wereld. dan
dan
aandacht trekt
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bij de
de politieke
politieke tegenslagen van haar
bij
haar man,
man,
met durf
durf en
en geduld
geduld haar
haar hele familie
met
familie weet
te redden
op de
te
redden en
en tenslotte,
tenslotte, ingaand
ingaand op
de
reeds lang en
reeds
en buitengewoon
buitengewoon inwerkende
inwerkende
genade, in het
genade,
het Carmelitessenklooster
Carmelitessenklooster haar
haar
laatste levensjaren doorbrengt.
laatste
doorbrengt.
De voortreffelijke
De
voortreffelijke schildering
schildering van het
het
milieu, liet
liet echter
echter zo
zo goed
goed als geen
milieu,
geen plaats
plaats
over om te peilen naar de diepten van het
het
over
genade- en gebedsleven dezer
genadedezer gelukzalige.
gelukzalige.
R.
R. Hostie
Kirchenváter an Laffen.
Briefe der SeelenKirchenväter
Laien. Briefe
Seelenfiihrung,uebers.
uebers.von
von L.
L. v.
v. Welsersführung,
heimb. 2.2. Aufl.
Aufl. (Zeugen
(Zeugen des
des WorWorheimb.
tes) . -- Herder-Verlag,
Herder-Verlag, Freiburg
tes).
Freiburg
iJBr.,1953,
1953,92
92 pp.,
pp., O.M.
D.M. 2,80.
iJBr.,
2,80.
Verrast zal
Verrast
zal de
de huidige
huidige christen
christen hier
hier
luisteren naar
naar het
het woord
luisteren
woord van
van vroege
vroege
Kerkvaders die
diehem,
hem,vanuit
vanuit diep
diep religieureligieuKerkvaders
ze wijsheid,
wijsheid, hoog
hoog persoonlijk
persoonlijk ethos
ethos en
enrijrijke levenservaring, over zijn
ke
zijn eigen
eigen probleproblemen spreken:
men
spreken: christendom
christendom en lekenleven,
lekenleven,
christendom en huwelijksleven,
christendom
huwelijksleven, christenchristendom en profaan beroep. Dit
dom
Dit keurig
keurig boekje
boekje
dat al zijn
dat
zijn tweede uitgave
uitgave beleeft,
beleeft, getuigt
getuigt
van de
van
de blijvende
blijvende jeugd
jeugd en
en de
deblijvende
blijvende
actualiteit der
actualiteit
der authentiek
authentiek christelijke
christelijke gegeantiqua, semper
sempernova.
nova.
dachte: semper antiqua,
R.
R. Leys
Card. J.-H.
J.-H. NEWMAN,
NEWMAN, Geschichte
Geschichte meimeiCard.
ner
religiösen Ueberzeugungen.
Ueberzeugungen.
ner religiósen
pro Vita sua',
..„Apologia
Apologia pro
sua", vert.
vert. door
door
Dr
Or M.
M. Brigitta
Brigitta Hilberling,
Hilberling, O.P. —
.Herder, Freiburg,
Freiburg, 1954,
1954, 256
256
Verlag Herder,
pp.,
pp., geb. D.M.
O.M. 12,80.
12,80.
Een keurige
keurige Duitse
Duitse uitgave
uitgave van
van de
de
Een
Apologia
Apologia pro
pl"o vita
vitasua,
sua, met
met historische
historische
inleiding voorzien. Dank zij
zij een
een vloeiende
vloeiende
vertaling,
vertaling, die treft
treft door
door haar
haar eenvoud
eenvoud en
en
helderheid,
helderheid, kan dit boek
boek een
eenruim
ruim publiek
publiek
bereiken.
Op het
het belang
belang en
en het
hetinteresse
interesse
bereiken. Op
van Newman's
Newman's levensgetuigenis
levensgetuigenis voor
voor ononze tijd
tijd dient
dient wel
wel nauwlijks
nauwlijks meer
meer gewezen.
gewezen.
A.Deblaere
A.
Deblaere

Lannoo
markt gebracht.
gebracht. Het geldt
geldt
Lannoo op
op de markt
een
innige lijdensbeschouwing
lijdensbeschouwing van
een innige
van de
bij
veel
besproken kartuizer
kartuizer van
veel besproken
van Zelem bij
Diest
Diest Pieter
Pieter Dorlant
Dorlant (die volgens de laatste
ste onderzoekingen
onderzoekingeneen
eenWaal
Waal was uit het
Naamse).
Naamse) . Zijn
Zijn Latijnse
Latijnse tekst
tekst is
is door Pater
keurig vertaald en deze
deze
ter Moereels
Moereels zelf keurig
vertaling,
vertaling, jammer
jammer genoeg
genoeg zonder
zonder het oorSpronkelijke
een
spronkelijkeernaast,
ernaast,wordt
wordt hier
hier in
in een
prachtige
prachtige druk
drukaangeboden.
aangeboden. De
De uitgave is
verlucht
vijf tiental houtsneden
houtsneden uit
uit
verlucht met
met een vijftiental
Vierkante Passie van
Noordnederde
de Vierkante
van de Noordnederlandse
meester Jacob
Jacob Cornelisz.
Cornelisz. Drie
Drie
landse meester
daarvan
in uitmuntende
uitmuntende vierkleuvierkleudaarvan werden in
zeer
rendruk
rendruk met
met goud
goud uitgevoerd naar de zeer
zeldzame
bezit zijn
zijn
zeldzame exemplaren
exemplaren die
die in het bezit
van
de Ruusbroecbibliotheek.
Ruusbroecbibliotheek. Aan deze
deze
van de
suite
Albert Deblaere
Deblaere een desuite besteedt
besteedt P.
P. Albert
deze publicatie
publicatie
gelijke
gelijke studie.
studie. Zo
Zo verenigt deze
het
vrome, het
het wetenschappelijke
wetenschappelijke en het
het
het vrome,
kunstvolle
geestelijk erf uit Noord
Noord
kunstvolle in
in ons geestelijk
M. Dyckmans
en
Zuid.
en
Zuid. M. Dyckmans
Levende
Augustinus. verzaLevende woorden van Augustinus,
OrDr
A.A.
Sizoo.
-- J.
J.
meld
melddoor
doorProf.
Prof.
Sizoo.
H.
Kok, Kampen,
Kampen, 1954,
1954, 156
156 pp.,
pp.,
H. Kok,
ff 4.95
Ter
gelegenheid van
van het
hetzestiende
zestiende
Ter gelegenheid
eeuwgetijde
Sint Augustinus'
Augustinus' gegeeeuwgetijde van
van Sint
November 354)
354) heeft
heeft Prof.
boorte
boorte (13 November
Sizoo uit diens preken een fragmenten-Sizoutdensprkfagmtenselectie
gemaakt, in
dat elk
elk
selectie gemaakt,
in dier
dier voege,
voege, dat
fragment
een bladzijde
bladzijde beslaat.
beslaat.
fragment ongeveer een
bij
Prof.
Sizoo isiseen
eenAugustinuskenner
Augustinuskenner bij
Prof. Sizoo
uitnemendheid
uiterst accuraat
accuraat te
te
uitnemendheiden
en is
is uiterst
bij keuze
keuze en
en vertaling.
vertaling. Het
Het
werk
werk gegaan bij
boekje is zeer
zeer smaakvol
smaakvol uitgegeven.
uitgegeven.
boekje
J.
Heugten
J. v. Heugten
Maria (Pretiosas
(Pretiosas
Peter LIPPERT,
LIPPERT, S.J.,
S.J., Maria
Peter
U.
Margaritas, 5).
Margaritas,
5) .Nederl.
Nederl.van
van D.
D. U.
Fockedey. —
-- Desclée
Desclée de
deBrouwer,
Brouwer,
Fockedey.
Pietersabdij, Steenbrugge,
Steenbrugge,
Brugge: St Pietersabdij,
Brugge;
1954, 116
116 pp.,
pI., Fr. 65.
65.
1954,
pp., 2 pl.,
Peter LIPPERT,
LIPPERT, S.J.,
S.J., Vom
Vom guten
guten MenMenPeter
Aufl. -- Herder
Herder-Verlag,
schen. 3 Aufl.
schen.
Verlag,
332 pp.,
pp., geb.
geb.
Frelburg iJBr.,
Freiburg
i/Br., 1954,
1954, 332
12,80.
O.M. 12,80.
D.M.
Peter LIPPERT,
LIPPERT, S.J.,
S.J., De
Derr Mensch
Mensch zu
zu
Peter
Exerzitienvorträge. ---- Verlag
Verlag
Gott. Exerzitienvortrage.
1954, 358
358 pp.,
pp.,
Sacra, Miinchen,
München, 1954,
Ars Sacra,
12,80.
O.M. 12,80.
geb. D.M.
Drie keer
keer Lippert.
Lippert. Alle
Alle drie
driehebben
hebben
Drie
boeken gemeen,
gemeen, dat
dat ze
ze ons
onsaangeboaangebodeze boeken
den worden
worden in
in die
diekeurige
keurigeafwerking,
afwerking,
den
waaraan de
auteur zelf
zelf zoveel
zoveel belang
belang
waaraan
de auteur
de minste
minstedrukfout
drukfouthem
hem„pijn
..pijn
dat de
hechtte, dat
men zeggen
zeggen kan".
kan". Maar
Maar
deed, meer
meer dan
dan men
deed,
voor het
het overige
overige openbaart
openbaart elk
elk van
van de
de
voor
drie ons
ons telkens
telkens een
een geheel
geheel ander
ander facet
facet
drie
-

Pieter DORLANT,
DORLANT, Kartuizer,
Kartuizer, Viola
Viola AniAnimae.
mae. Samenspraak
Samenspraak tussen
tussen Maria
Maria en
en
ziel over
overJesus'
Jesus' bitter
bitter lijden,
lijden, uit
uit
de ziel
het Latijn
Or L.
L. Moereels
Moereels
Latijn vert. door
door Dr
S.J..—
Lannoo, Tielt, 1954,
1954, 142
142 pp.,
pp.,
S.J. -- Lannoo,
15 houtsn.,
houtsn., geb.
geb. Fr. 285,
285, speciale
speciale afafwerking
480, luxe
luxe afw.
afw. Fr.
Fr.1000.
1000.
werking Fr. 480,
Terwijl het
hetRuusbroecgenootschap
Ruusbroecgenootschap zijn
zijn
nieuwe bibliotheek,
bibliotheek, brandvrij
brandvrij en
en groots,
groots,
aan het
het bouwen
bouwen isisgegaan,
gegaan, verrast
verrast de
de
aan
Praeses
vanvrienden
vrienden en
enweldoeners
weldoeners
Praeses er
er van
met
met een
een extra
extra publicatie.
publicatie. Uit
Uit het
het Dietse
Dietse
verleden
verleden werd
werd een
een vrome
vrome tekst
tekstuitverkouitverkoren
ren en
en in
in fraaie
fraaie uitvoering
uitvoering door
door de
defirma
firma
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van Lippert's
van
Lippert's rijke
rijke persoonlijkheid.
persoonlijkheid.
Uit Maria,
Maria, een
een vrij
vrij goede
goede vertaling
vertaling van
Uit
een dubbele
reeks Maria-preken
Maria~preken (zie re
re~
een
dubbele reeks
censie van het oorspronkelijke
jg. 1951
censie
oorspronkelijke jg.
1951 II
11
blz. 207),
207) , sprèekt
spreekt de
de frisse,
frisse, nog onbevanblz.
onbevan~
gen en
en wat
gen
wat jonge
jonge toon
toon van
van zijn
zijn jeugdjeugd~
werk.
werk.
Vom guten
daarentegen is
Vom
guten Menschen
Menschen daarentegen
een van zijn
een
zijn rijpste,
rijpste, gedachten-zwaarste
gedachten~zwaarste
en meest klassieke werken: een boek dat enmstklaiwren;bokdat
als geen ander
als
ander het
het geheim
geheim van
van Lippert's
Lippert's
blijvende actualiteit
actualiteit verklaart
blijvende
verklaart door
door zijn
zijn
ongewone gave om in de vragen
vragen van
van zijn
zijn
ongewone
tijd de
de eeuwige
vragen op te
tijd
eeuwige menselijke
menselijke vragen
te
vangen en aan
vangen
aan te
te spreken.
spreken.
tenslotte, is
is een
Der Mensch
Mensch zu
zu Gott
Gott tenslotte,
een
thans voor het
steno~
thans
het eerst
eerst gepubliceerd
gepubliceerd stenogram van
van een
gram
een vijfdaagse
vijfdaagse retraite
retraite voor
voor
leraressen. De onderwerpen
leraressen.
onderwerpen sluiten
sluiten nauw
nauw
klassieke schema
schema van de Ignaaan bij
bij het klassieke
Igna~
tiaanse Geestelijke Oefeningen,
Oefeningen, maar
maar in
in de
de
orchestratie ervan
ervan herkent
orchestratie
herkent men
men voortduvoortdu~
rend allerlei thema's uit zijn grote werken.
rend
werken.
Alleen is de
Alleen
de vormgeving,
vormgeving, ofschoon
ofschoon tyty~
pisch Lipperts,
Lipperts, toch
toch helemaal
helemaal getransforgetransfor~
meerd door
meerd
door de
de improvisatie.
improvisatie. Thema's
Thema's
worden aangeboord,
maar dan
worden
aangeboord, maar
dan opeens
opeens
onontwikkeld gelaten:
gelaten; in
in de
onontwikkeld
de zinsbouw
zinsbouw
ontmoet men
men slordigheden
slordigheden en
en familiaire
familiaire
ontmoet
wendingen, die bij
wendingen,
bij Lippert
Lippert enigszins
enigszins onon~
gewoon aandoen;
aandoen: de toon vooral
vooral isis voortvoort~
durend die
die van
durend
van een
een rustige
rustige en
enintieme
intieme
conversatie. Dat
Dat alles
conversatie.
alles werkt
werkt echter
echter niet
niet
storend;
integendeel aan
aan deze
deze
storend; het
het geeft integendeel
meditaties
meditaties een eigenaardige
eigenaardige charme,
charme, een
een
cachet van
cachet
vanvertrouwde
vertrouwdeonmiddellijkheid
onmiddellijkheid
en intimiteit.
de uitgever
uitgever
en
intimiteit. Terecht
Terecht mag
mag de
aankondigen:
Mensch zu Gott,
aankondigen: ..„Der
Der Mensch
Gott, ein
ein
neuer Lippert:
Lippert: Pater Lippert
Lippert unter
unter seinen
seinen
Freunden".
Velen zullen
Freunden".Velen
zullen ongetwijfeld
ongetwijfeld tot
tot
de
de sfeer
sfeer van
vandie
dievriendenkring
vriendenkring willen
willen

retraite~
toetreden,
der beste
beste retraitetoetreden,langs
langs een
een der
teksten
in ons
ons bezit
bezit kregen.
kregen,
tekstendie
die we
we ooit in
L.
L. Monden

Klemens
Klemens BROCKMOELLER,
BROCKMOELLER, S.J.,
S.J., Chris-Christentum
Morgen des AtomzeitalAtomzeitaltentum am
am Morgen
ters.
- Verlag
Verlag J.J.Knecht-CarolusKnecht~Carolus~
ters. —
druckerei,
1954, 264
264
druckerei, FrankfurtlM.,
Frankfurt/M., 1954,
pp.,
pp., geb.
geb. O.M.
D.M. 9,80.
Dit
boek is
is ontsproten
ontsproten aan de
de heilige
heilige
Dit boek
onrust
apostolische ziel, die
die zich
zich
onrust van
van een apostolische
de
stelt, hoe
hoe de
de Kerk,
Kerk, nu
nu voor
voor de
de
de vraag
vraag stelt,
niet~essentiële
vierde
maal, de
deuiterlijke
uiterlijke niet-essentiële
vierde maal,
vormen
kunnen verver~
vormen van
van het verleden zou kunnen
zaken,
met frisse
frisse Pinksterjeugd
Pinksterjeugd de
de
zaken, om
om met
nieuwe
tegemoet te treden.
treden. Deze
Deze
nieuwe wereld
wereld tegemoet
nieuwe
gekenmerkt door de
nieuwe wereld wordt gekenmerkt
.economische
een
economische wereldexpansie;
wereldexpansie; door
door een
nieuwe
technische uitrusting
uitrusting en
het
nieuwe technische
en door het
en internationale
internationale meme~
tot
zelfstandigheid en
tot zelfstandigheid
dezeggenschap toegetreden Aziatisch vasvas~
teland.
Roomse Kerk,
Kerk, met
met haar
haar
teland. Kan
Kan de Roomse
westerse~latijnse
westerse-latijnse vormentaal
vormentaal de boodschap
van Christus
Christus overtuigend
overtuigend aan deze
deze nieunieu~
we
wereld overmaken?
overmaken? De schrijver
schrijver isis
we wereld
niet
blind voor
voor de
de pogingen,
pogingen, die
die reeds
reeds
niet blind
werden
reële, beleefde
beleefde gege~
werden gedaan.
gedaan. In een reële,
meenschapsgedachte ziet hij
hij het heil
heil t.o.v.
t.O.V.
een
wereld, die
die noch
noch door
door het
hetindividuaindividua~
een wereld,
lisme
noch door
door de colcol~
lisme van
van het
het Westen noch
lectivistische
het Oosten
Oosten
lectivistische gedachte
gedachte van
van het
kan
worden gered.
gered. Men
Men voelt
voelt haast
haast bij
bij
kan worden
elke bladzijde,
bladzijde, hoe de
de schrijver
schrijver zijn overover~
tuiging
meedelen, dat
dat de
de tijd
dringt,
tuiging wil meedelen,
tijd dringt,
en dat
er met
metde
denodige
nodigehervormingen
hervormingen
dat er
de Kerk
Kerk
ernst
worden gemaakt,
gemaakt, wil de
ernst moet
moet worden
..atoomtijdperk" opgewassen
opgewassen
tegen
dit„atoomtijdperk"
tegen dit
het leven
leven van
van de
de Kerk
Kerk in
in
zijn.
zijn. Al
Al wie het
onze tijd
tijd meeleeft,
meeleeft, zal dit
dit boek
boek zeer
zeer sterk
sterk
aanspreken
interesseren.
aanspreken en interesseren.
DeRaedemaeker
Raedemaeker
F. De

T
HE OLOGIE EN
EN PHILOSOPHIE
PIDLOSOPHIE
THEOLOGIE
J.
J. DHEILLY,
DHEILLY, Le
Le peuple
peuple de
del'ancienne
l'andenne
al
liance. --alliance.
- Editions
Editions de
de l'Ecole,
I'Ecole, PaPa~
rijs,
rijs, 1954. 486
486 pp.,
pp., rijk
rijk geïll.
geill.
inleiding op
opdedeOud-testamentiOud~testamenti
Deze inleiding
sche literatuur,
literatuur, bestemd
bestemd voor
voor het
het middelmiddel~
baar onderwijs
onderwijs in
in Frankrijk
Frankrijk isis gecentreerd
gecentreerd
op de
de Verbondsnotie:
Verbondsnotie: alle
alle teksten,
teksten, van
van
Genesis tot
tot de
de Wijsheid,
Wijsheid, zijn
zijn in
in dat
dat schesche~
ma ondergebracht.
ondergebracht. De
Deinformatie
informatieisismeestmeest~
al zeer
zeer modern
modern (b.v.
(b.v. voor
voor de
de data
data der
der
verschillende
:
verschillende boeken,
boeken, uiterst
uiterstprogressief)
progressief):
dit neemt
neemt niet
niet weg
weg dat
dat er
erwel
welhier
hieren
endaar
daar
leemten zijn,
zijn, en zelfs
zelfs belangrijke.
belangrijke. De
Deoude
oude
chronologie (Abraham;
Naram~Sin) is
is tete
(Abraham: Naram-Sin)
zeer
zeer naar
naar achter
achter opgedreven.
opgedreven. Sommige
Sommige
uiteenzettingen
uiteenzettingen zijn wat al
al tetetheologisch;
theologisch;
andere
onaanvecht~
andere zijn
zijn theologisch
theologisch niet
nietonaanvecht-

baar (b.v.
(b.v. in
inverband
verband met
metde
deinspiratie:
inspiratie:
baar
39: 49)
49).. Dat
Dat „het
.. hetgouden
goudenkalf"
kalf"Jahweh
Jahweh
39;
zou „representeren"
"representeren" wordt
zeer goed
goed
zou
wordt zeer
F. Albright
Albright in
in het
het door
door
weerlegd door W.
W. F.
Deillustraties
illustratieszijn
zijn
gelaakte boek (55).
(55).De
S. gelaakte
enkel jammer
jammer dat de HeHe~
prachtig: het
prachtig:
het is enkel
breeuwse teksten
en 361
361 onon~
breeuwse
teksten van pp.
pp. 354 en
boven werden
werden afgedrukt.
afgedrukt.
derste boven
J, De
De Fraine
Fraine
J.
Or A.
A. NIEDERMEYER,
NIEDERMEYER,Arztliche
Ärztliche
Prof. Dr
Ethik (Deontologie)
(Deontologie).. Grundlagen
Grundlagen
Ethik
System der iirztlichen
ärztlichen Berufsethik
Berufsetbik
und System
(AIlgemeinePastoralmedizin,
PastoraImedizin. Bd.
Bd. II)
11)..
(Allgemeine
- Herder,
Herder, Wien,
Wien, 1954,
1954, XII-358
XII~358 pp.,
pp.,
—
S.93.
S.
93.
Na het
het voltooien
voltooien van
van een
eenzesdelig
zesdelig
Na
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Handbuch der speziellen Pastoralmedizin
en een Compendium der Pastoralmedizin
is Niedermeyer begonnen met het schrijven van een medische plichtenleer, waarvan het eerste deel (Philosophische Propadeutik der Medizin) nog verschijnen
moet maar het tweede deel thans ter bespreking voor ons ligt. In dit tweede deel
worden de „Grundlagen der árztlichen
Ethik" behandeld (o.a. geschiedenis, opleiding van de arts, het beroep van arts,
zieke en ziekte, algemene grondslagen
van zedelijk handelen, juridische grondslagen van medisch handelen) en een
„System der árztlichen Ethik" ontworpen.
In' tegenstelling met andere handboeken
over medische plichtenleer bespreekt Niedermeyer hier slechts de meer algemene
vragen (o.a. verzekering, honorarium,
specialismen, kwakzalverij, beroepsgeheim, omgang met patiënten, collegialiteit) , terwijl talrijke andere medisch-ethische problemen van meer bijzondere aard
reeds in het Handbuch der speziellen Pastoralmedizin behandeld zijn. Waarom een
en ander zo verdeeld wordt, is ons niet
duidelijk geworden. Wat daar van zij:
deze medische plichtenleer behandelt uitvoerig en zelfs breedsprakig tal van interessante kwesties, rijkelijk gedocumenteerd
(zij het dan tamelijk eenzijdig Duits). De
schr. heeft de eigenaardigheid zich telkens te herhalen, hetgeen bijzonder hinderlijk is voor lezers die reeds met zijn
vroegere publicaties vertrouwd zijn. Maar
voor artsen en moralisten verdient ook dit
nieuwe werk ongetwijfeld aanbevolen te
worden. A. v. Kol
Stephan STRASSER, Le problème de
rime, trad. J. P. Wurtz (Bibilothèque
Philosophique de Louvain, 13) . .-Puil. Universitaires de Louvain;
De$clée de Brouwer, Parijs-Brugge,
1953, XIV-257 pp., Fr. 180.
Het zal ieder die het „Zielsbegrip" van
Dr Strasser leerde kennen en waarderen,
ongetwijfeld verheugen dat een dergelijk
lichtbrengend betoog over de verhouding
der metaphysische tot de empirische zielkunde nu ook door deze kundige vertaling
in het bereik van een ruimer publiek werd
gesteld. De empirische psychologen immers, de psychiaters en zoveel andere
cultuurleidende instanties spreken de moderne mens voortdurend over zijn ziel, of
liever over zijn psyche en zijn psychologie. Het komt dan ook niet zelden voor
dat men zich gaat afvragen of deze meestal vrij ingewikkelde psyche dan wel dezelfde is als de menselijke ziel, waarover
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het gaat in de godsdienst, de moraal en
verder de algemeen-menselijke ervaring.
Op deze vraag antwoordt Stephan Strasser. Zeer oordeelkundig begint hij met
eerst het probleem der ziel weer in een
critisch-historisch perspectief te plaatsen:
hoe het probleem groeide van af het dualisme ziel-lichaam van Descartes tot de
verscheidene vormen van het moderne
trialisme. Daarna komen in een tweede
deel een reeks concentrische studies aangaande het Ik als aktvoltrekker, aangaande het geïncarneerde Ik en het Ik als
bewustzijnsinnerlijkheid, alles volgens de
phaenomenologische methode. Om te besluiten wordt het zielsbegrip in de metaphysische en in de empirische Psychologie onderling vergeleken, en het ene
scherp van het andere onderscheiden, zo
echter dat meteen bij dit onderscheid de
wegen worden aangeduid naar „een nieuwe en betere wederzijdse verstandhouding
tussen de vertegenwoordigers van empirische en metaphysische psychologie". De
verspreiding van het nu reeds in drie
Europese talen uitgegeven werk van Dr
Strasser zal niet weinig bijdragen tot deze
voor onze culturele integratie hoogst
noodzakelijke verstandhouding.
A. Poncelet
Prof. Dr X. von HORNSTEIN en Prof.
Dr A. FALLER, Gaaf geslachtsleven.
Ned. bewerking van Prof. Dr L. H.
Cornelissen, O.P. en Dr A. C. M.
Lips.
J. J. Romen 8 Zonen, Roermond-Maaseik, 4e dr., 1954, 376 pp.
Bij de bespreking van de eerste druk
(vgl. 5e jrg. van dit tijdschrift, deel I,
blz. 465) hebben wij dit boek van harte
aanbevolen aan jonggehuwden en verloofden die kort voor hun huwelijk staan.
Het feit, dat reeds nu een vierde editie
noodzakelijk was, bewijst wel dat het
boek zijn weg gevonden heeft. Deze vierde editie is een ongewijzigde uitgave van
de derde editie, waarin een aantal verbeteringen en enkele belangrijke wijzigingen
aangebracht waren. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij de lezer naar de
vroegere bespreking.
A. v. Kol
Jacques PALIARD, Profondeur de rime
(Philosophie de l'Esprit) ..-- Aubier,
Parijs, 1954, 182 pp., Fr. Fr. 495.
Wie min of meer met de philosophie
van Blondel is vertrouwd, zal aanstonds
in dit boek de helaas te vroeg ontvallen .-- leerling van de Meester van Aix
erkennen. Behalve het eerste hoofdstuk
„Sources", is heel het korte werk een
philosophische meditatie over het leven

BOEKBESPREKING

374

van de ziel. Geheel in blondeliaanse trant
doorloopt de ziel de steeds naar verder
heenwijzende stadia van de herinnering,
van de aesthetische contemplatie, van de
gemeenschap, van de persoon, van het
medelijden, van het kwaad, om tenslotte
tot haar eigen mysterie door te dringen,
mysterie, waarin zij de aanwezigheid van
God ervaart. Voor Paliard evenals voor
Blondel, komt de philosophie slechts tot
haar eigen bestemming, d.w.z. tot het ontdekken van de zin van het bestaan, wanneer zij geredelijk het getuigenis van de
religieuze, mystieke ervaring ontvangt,
ervaring, die zij niet kan herleiden tot
intelligibiliteit, maar die aan haar eigen
problematiek een definitieve betekenis
verleent. Wat men over deze opvatting
over de philosophie ook moge denken,
zeker is het, dat de meditatie van deze
korte hoofdstukken het geestelijk leven
verrijkt. F. De Raedemaeker
A. JANSSEN, Leergang van algemene
moraalphilosophie. 3de verb. dr. —
Uitgaven Universitas, Leuven, 1953,
374 pp., Fr. 150.
Dit is reeds de derde uitgave van de
Leuvense moraalleergang, welke vier delen bevat. Dit eerste deel handelt over de
bestemming van de mens, de psychologie
der menselijke handeling, het wezen van
goed en kwaad en verder over de grondbegrippen der zedelijkheid als wet, ver-

plichting, geweten, deugden en ondeugden. De drie overige delen zijn gewijd
aan problemen van de bijzondere moraal.
Om zijn heldere en bevattelijke voorstelling zal dit boek met veel nut ter hand
genomen worden door hen, die omtrent
de begrippen der natuurlijke zedelijkheid
klaarheid zoeken. L. Vander Kerken
P. J. M. HESKES, Broere, 1803-1860,
Christen-wijsgeer emancipator. —
Paul Brand, Bussum, 1953, 237 pp.,

f 11.90.
,,Wij zijn te veel gewoon om de historie van de onder Katholieken gangbare
philosophie niet verder terug te voeren
dan tot op Aeterni Patris en Mercier en
Beysens", klaagt de auteur (blz. 134) ,
maar dank zij dit werk over Broere beschikken wij nu over een uitstekend ge-

neesmiddel tegen deze verkeerde gewoonte. Broere moet na zijn priesterwijding
27 jaar oud — aan Hageveld philosophie
gaan doceren, zonder enige opleiding
voor deze taak. Met scherp inzicht in het
wezen van de geschiedenis der wijsbegeerte wordt ons getoond wat deze opdracht beduidde door een schets van het
wijsgerig leven rond 1830 in de Nederlanden en daarbuiten. In deze uiterst moeilijke situatie heeft Broere ondanks zijn
gemis aan systematiek een oplossing
trachten te vinden in een eigen christelijke wijsbegeerte, welke geloof en rede in
eenheid laat samengaan, zodat het princiep van de philosophie bovennatuurlijk is
en de philosophie tot geloof moet worden
gemaakt. Daarom ziet deze dichter-wijsgeer met de christelijke traditie in heel de
schepping sporen der Allerheiligste Drieeenheid, een beschouwingswijze, die wij
ook in de hedendaagse christelijke philosophie, welke meer concreet denkt dan
haar abstracte voorgangers, veelvuldig
ontmoeten. Wel spreekt men dan meer
genuanceerd en meer helder dan Broere.
De gedachten van de S. zelf over christelijke wijsbegeerte, welke van zeer groot
belang zijn, zouden zeker door nauwer
contact met deze wijsgeren en de huidige polemiek omtrent dit thema aan precisie winnen. In 1851 ging B. geschiedenis
doceren in Warmond en•besloot daarmee
zijn wijsgerige loopbaan, waarin juist de
geschiedenis der wijsbegeerte en vooral
de wijsbegeerte der geschiedenis zo'n belangrijke rol hadden vervuld. Een lijst
van de werken van Broere aan het einde
komt de kostbaarheid van deze uiterst belangrijke bijdrage aan de geschiedenis der
christelijke wijsbegeerte in Nederland nog
J. H. Nota
vergroten.

Martin BUBER, Voorvallen en ontmoetingen, vert. door A. G. Kammerer.
L. J. C. Boucher, "s Gravenhage,
1953, 77 pp., geb. f 2.50.
Dit achttal beschouwelijke opstellen
van de Joodse Ich und Du-philosoof zullen wegens hun religieus-wijsgerige strekking en hun lyrisch bewogen vorm zowel
bij philosophisch als bij literair georiënteerde lezers in de smaak vallen.

J. J. C. Marlet
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mengesteld onder leiding van Prof.
Dr N. A. Donkersloot en van een inLaat ik beginnen
om er direct van af
leiding voorzien door Prof. Dr W.
te zijn r met het enig naargeestige, wat
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we in dit prachtige boek aantreffen: de
talloze drukfouten. Ik heb ze niet geteld,
maar als ik zeg, dat er zeker honderd in
staan, maak ik me sterk, dat ik nog naar
de gunstige kant overdrijf. Zulke schooljongens-taal- en spelfouten maakt Van
Heugten niet! Ook zou hij nooit „Elisa"
(die van Elisa"s vlucht?) schrijven, als
hij Elsa van Brabant bedoelt (blz. 46) ,
noch de Ilias verwarren met de profeet
Elias! (blz. 48) . Dat is dat.
Wie de lange lijst van artikelen ziet,
aan het eind van de bundel, staat een
ogenblik verbaasd, maar bedenkt dan
plotseling, dat de eeuwig jeugdige auteur
een literaire arbeid van drie en dertig
jaar achter de rug heeft. En er is stof
genoeg voor een keuze uit zijn opstellen.
Prof. Donkersloot heeft een uitstekende
keuze gedaan, al was het alleen maar,
omdat hij dusdanige artikelen uitkoos, die
niet enkel waarde hadden voor het moment, waarop ze geschreven werden, doch
die voldoende algemeen zijn om ook nu
nog met vrucht en genoegen gelezen te
worden.
Van Heugten is geen „recensent" in de
gangbare betekenis van het woord. Het te
bespreken boek wordt voor hem een aanleiding tot het uiteenzetten van zijn eigen
ideeën, waaraan de lezer meer heeft dan
aan een keurige vermelding van inhoud
en kwaliteit van het betrokken geschrift.
Maar wel krijgen we een karakteristiek
van schrijver en boek mee, die ons met
meer oordeel de roman of verzenbundel
doet lezen. We zijn wijzer geworden.
Misschien is dit wel het kenmerkende
van Van Heugtens opstellen: hun wijsheid. Het is ook de aantrekkelijke kant
ervan. We voelen ons rijker worden bij
het lezen, we vinden onszelf terug in zijn
doordringen tot de kern van de mensenziel.
Maar terloops krijgen we ook onze literaire vorming-buiten-schoolverband. Ik
noem maar de vergelijking tussen roman
en novelle in het opstel over Den Doo laard, de panegyriek op het sprookje bij
de bespreking van Bomans, zijn beschouwing over het boek naar aanleiding van
de commerciële boekenweek.
Tot die literatuurles kan men ook rekenen zijn uitstekende tekening van literatoren als Marsman en Ter Braak, zijn
grandioze opstel over Dostojewski, zijn
waardering van Beets en Hasebroek naast
Couperus, en eigenlijk ook de --- ongetwijfeld op een regenachtige middag geschreven r-- Thee-causerie, waarin hij al
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zijn gal uitspuwt tegen de lamlendigheid
der thee-doordrenkte „romans".
Wie van Chesterton houdt, zal met
groot genoegen Van Heugtens bewondering voor deze luchthartige schrijver van
diepe dingen volgen, en wie nog jong
genoeg van geest is om graag sprookjes
te lezen, zal zich heerlijk gerechtvaardigd
voelen in zijn beschouwingen naar aanleiding van Bomans' sprookjes.
Er ligt over Van Heugtens kritieken
een geest van blijheid, die we elders vaak
missen, en waarvan we het geheim bevroeden, als we de laatste opstellen van
de bundel lezen over het Wezen van het
Katholicisme, Paulus, en Jesus' mensheid
in het Evangelie. Wie zo het goddelijke
in de mens weet te waarderen, is in staat
het gezond verstand interessant te maken.
Maar ook wie zo belezen is, kan over
veel dingen schrijven zonder schraal of
schematisch te worden.
Van Heugten schrijft meeslepend. Natuurlijk is dit boek geen treinlectuur, maar
men is toch geneigd het achter elkaar uit
te lezen. Dat moet men echter niet doen,
tenzij men van plan is het opnieuw ter
hand te nemen. Er staat te veel in, wat de
moeite van het overdenken waard is.
De bundel wordt ingeleid door een uitstekende verhandeling van Prof. Asselbergs, waarvan alleen de titel aandoet als
een vlag, die de lading slechts voor een
klein deel dekt. Maar dan krijgen we, op
de wijze, waarop hij dat kan, een historisch overzicht van het moderatorschap
van Thomas, over de katholieke literatuur
van ongeveer 1880 tot 1930 en tenslotte
een beschouwing over de jubilerende
auteur zelf.
Het was een goede gedachte, op dit vijf
en twintigjarig jubileum van de Thomasmoderator, hem deze feestbundel aan te
bieden. Van Heugtens opstellen verdienen
beter bewaard te blijven dan in de verspreiding van tijdschriftartikelen. Is het
nodig te wachten op een volgend jubileum, om nog eens te gaan delven in de
goudmijn? Dit boek is niet enkel een hulde aan de auteur, het is een kostbaar bezit
voor ieder, die zich --- al of niet ambtshalve -- met literatuur bezig houdt.
De herlezing van deze opstellen kan
ons slechts bevestigen in de mening, dat
Van Heugten tot onze allerbeste critici en
essayisten behoort. En met „onze" bedoel
ik de Nederlandse. Moge hij genoeg inkt
in zijn vulpen hebben om nog lang door
te gaan met deze „Essays en Kritieken",
al zou hij ze zuchtend moeten schrijven!

Bern. van Meurs
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dit tot op de dag van vandaag toe, komt
hij in dit boek niet tot zijn recht. We menen dat dit juist te wijten is aan het feit
dat hij er maar moeilijk in past omdat de
schrijvers te weinig als mensen worden
voorgesteld. Een schrijver is kind van zijn
tijd, en niets is hem vreemd wat zijn tijd
eigen is. Dit betekent dat een auteur niet
enkel geconditioneerd is door het geestelijk-verstandelijk of emotioneel klimaat
van zijn tijd, maar eveneens door het
geestelijk-godsdienstige. Het is curieus dit
laatste te veel te missen in dit boek. Wint
de tijd van Shakespeare niet aan diepte
indien wij ons realiseren hoe fel de kerkvervolging woedde, en hoe dezelfde mensen die 's middags van Shakespeare genoten, in de ochtend genoten hadden van
een executie te Tyburn of op Tower Hill,
hopelijk voorafgegaan door een grootse
preek vanaf het schavot?
Dat de schrijvers te weinig als mens
werden gezien komt sterk naar voren in
de korte --- soms wat langere --- inleidingen op deze schrijvers; deze zijn te veel
gericht op wat ze schreven. Ook dit lijkt
ons een serieus tekort. Jonge mensen moeten in aanraking gebracht worden niet
met literatuur min of meer in abstracto,
niet met een stuk proza waaronder een
naam staat, maar met de mens die het
schreef evenzeer. We moeten voorkomen
dat een auteur een naam is met een titel
van een boek. Swift wordt eerst begrepen
als schrijver indien men zijn karakter kent
en de invloed van teleurgestelde ambitie
hierop: anders blijven de reizen van Gulliver een kinderboek. Dit geldt ook van
Pope, en van Shelley, Coleridge, enz. We
bekennen eerlijk dat we een korte schets
van de mens te vaak misten, en waar wij
deze, hoe summier ook, tegenkwamen,
zoals bil voorbeeld van Lamb, voelden
we het gemis elders des te erger. Een zeer
serieuze consequentie van dergelijke instelling is natuurlijk dat er maar al te dikwijls te weinig gezegd wordt over de
levensopvatting van de schrijver. Voorzeker, dan blijft er van de schrijver niet
veel meer over dan een naam. Zelf kenden wij Elisabeth Bowen niet: wij zijn
door dit boek niets wijzer geworden en
kunnen haar in geen opzicht plaatsen.
Dat het de taak is van de leraar om in
deze lacune te voorzien, gaat niet geheel
op: het boek is niet enkel als schoolboek
opgezet, en de vraag is of een leraar wel
in de gelegenheid is om alle schrijvers te
bespreken: en zo niet, dan blijven Swinburne, Wilde, Stevenson, Morgan en zeer
veel anderen te veel namen. Het is vooral
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in dit opzicht dat wij meer verwacht hadden.
Dr W. Peters
Harriet LAUREY, Oorbellen. — A. J. G.
Strengholt's Uitgevers Mij. N.V.,
Amsterdam, 1954, 16 pp., f 2.50.
Harriet Laurey, de uit Eindhoven afkomstige dichteres heeft na haar succesbundel Loreley ons een nieuw gedichtenboekje Oorbellen geschonken.
Deze bundel is momenteel reeds uitverkocht; een tweede vermeerderde druk is
ter perse. Ook haar vorige bundel beleefde een tweede vermeerderde druk en vanzelfsprekend zal men zich afvragen, waaraan Harriet Laurey deze successen dankt.
De oplossing ligt voor de hand: de verzen van deze begenadigde dichteres zijn
zó oorspronkelijk, zó gedegen en zó echt
„poëzie", dat het voor velen een verkwikking moet zijn ze te lezen.
In Oorbellen biedt zij ons een 36-tal
kwatrijnen aan, een cyclus liefdes-poëzie,
die over het algemeen uitstekend geslaagd
mag heten. Het openingskwatrijn vind ik
eigenlijk het zwakste: typisch vrouwelijkoverdreven-sentimenteel.
je hebt het dagelijkse alfabet
op een zo tedere muziek gezet,
dat ik mijn oren weer geloven kan.
Ik krijg er tranen in mijn ogen van.
Het tweede, derde en vierde kwatrijn
zijn iets sterker; het rhythme hapert hier
soms storend. Maar de volgende zijn bijna
alle gaaf; ragfijn-intieme verzen, die terecht op oorbellen lijken, glinsterende, rinkelende versierseltjes. Ik laat graag een
paar voorbeelden volgen:
Nu blijf je altijd in mijn voorjaar wonen.
Zachte verbijstering breekt uit mijn bome n
en uit mijn gras van onophoudelijk groen.
Ik blijf je altijd niets dan voorjaar doen.
Je bent in alles groter dan ik ben;
je leefde veel meer leven dan ik ken;
werd vast en diep jezelf, werd hoog en vrij,
maar nooit te groot om klein te zijn bij mij.
Ik streel de lijnen na van je gezicht,
totdat het feilloos in mijn vingertoppen ligt
en ik het eigenhandig, in den blinde,
wanneer je weg zult zijn, terug kan vinden.
Al met al is dit een bundel lichtvoetige
verzen, waarmee Harriet Laurey getoond
heeft, dat zij het „vak" 'beheerst en dat
zij de in haar gestelde verwachtingen niet
beschaamd heeft gemaakt.
Oorbellen verdiende er daarom een
meer kunstzinniger uitgave door; Strengholt heeft er jammer genoeg zo maar een
„goedkoop" boekje van gemaakt.
Pierre Bogaers jr

,

.

.
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CULTUURLEVEN

Der Grosse Bilderkreis: Johannes KOLLWITZ, Mosaiken. Heinz GRAEF,
Wunder des Lichts. --- Herder-Verlag, Freiburg i./Br., 1953, 20 pp., 16
gekl. pl.; 48 pp., 16 gekl. pl ., geb.
D.M. 7.80.
Mozaïeken zijn niets anders dan licht
en kleur. Het was dan ook aangewezen
dat deze een plaats zouden krijgen in een
reeks die de hoogste scheppingen van de
kleur zoekt te verheerlijken. In een wederzijdse belichting van kleurreproducties en
tekst vinden we hier een goede inleiding
.op de bloei van de mozaïekkunst te Rome
en Ravenna in de vijfde en het begin der
zesde eeuw.
In zijn werk over Wunder des Lichts
diept H. Graef het thema zelf van de
reeks uit. De inleiding is een op zichzelf
staand essay geworden over het licht als
Godssymbool, als kosmische werkelijkheid
en als zintuiglijke ervaring. Dit lichtmysterie wordt enerzijds verklaard door het
getuigenis van dichters en denkers vanaf
Joannes tot Hiilderlin en Karel van de
Woestijne, anderzijds bekeken in de uitingen der schilderkunst vanaf de mozaïeken
tot van Gogh.
De reproductie van deze twee delen
zijn beter dan die van het eerste deel der
reeks, De Ikonen van A. Hackel, en beter
dan vele kleurreproducties die we dagelijks te zien krijgen, maar wij kunnen ons
toch niet ontdoen van een pijnlijke indruk
von ontoereikendheid. G. Bekaert
;Heinrich LUETZELER, Fiihrer zur
Kunst. — Herder-Verlag, Freiburg
i./Br., 1953, 324 pp., 188 afb., geb.
D.M. 22.50.
In het Januari-nummer van Streven
1939 werd de eerste uitgave van dit boek
reeds besproken als een schitterende inleiding op het beschouwen van het kunstwerk.
Tussen de eerste en de zesde uitgave
ligt een lange weg. De voorstelling is anders geworden. De illustratie werd geheel
vernieuwd. De tekst heeft grondige wijzigingen ondergaan. Maar toch blijft het
nog steeds hetzelfde boek van Liitzeler.
De veranderingen tonen slechts aan hoe
rijk het inzicht en hoe ruim het opzet was.
Overtuigd van de levenswaarde der
kunst, leidt Liitzeler ons op een bevattelijke en toch grondige wijze binnen in het
besloten domein van het kunstphenomeen,
maar vooral van het concrete kunstwerk
zelf. Daar ligt juist de delicate ontmoeting

van theorie en kunstwerk. Geen gebied
der beeldende kunst blijft onbesproken.
Architectuur, gebruikskunst, schilderkunst,
beeldhouwkunst worden achtereenvolgens
theoretisch behandeld en concreet belicht
in goed gekozen voorbeelden, die men gemakkelijk voor ogen heeft in de prachtige
illustratie. De techniek van deze takken
weet Liitzeler met evenveel aandacht te
beschouwen als het wezen van het kunstwerk.
Dit boek is in zijn nieuwe gestalte,
meer nog dan tevoren, hét standaardwerk
der kunstinitiatie. G. Bekaert

LUEBKE -- PERNICE r SARNE, Griekse
Kunst (Hellas en Rome, 7).
De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen,
1953, 286 pp., 71 fig., 412 afb., 27 X
20 cm., ing. Fr. 300, geb. Fr. 350.
Het pleit zeker voor de waarde van een
handboek dat het in minder dan honderd
jaar zeventien nieuwe oplagen beleeft, dat
het rijk genoeg is om in afzonderlijke delen gesplitst te worden, en dan nog het
beste blijkt om in de voortreffelijke reeks
antieke bronnen van de Europese beschaving, Hellas en Rome, vertaald te worden. Dit is het geval voor Wilhelm Liibke's Die Kunst des Altertums, als eerste
deel van Grundriss der Kunstgeschichte
in 1860 verschenen. Dit boek omvatte de
kunst van het Oosten, Griekenland en
Rome. Bij de zeventiende uitgave in 1948
werden deze drie delen gesplitst en tot
afzonderlijke handboeken uitgebreid.
Dank zij de juiste kijk waarmee Liibke
zijn studie aanvatte, „zoekend het waarachtig-schone te ontdekken en de geestelijke samenhang na te speuren", kon hij
werk leveren dat diep genoeg bleek om er
generaties later nog uit te putter'.
De Nederlandse Boekhandel heeft er
een modern boek van gemaakt. Vele afbeeldingen illustreren de tekst. Jammer
dat de talrijke platen niet alle met evenveel zorg werden gereproduceerd. Een
uitvoerige bibliographie is aan de Nederlandse uitgave toegevoegd. J. Bekaert
Anton ZISCHKA, Energie bestormt de
Wereld, vert. d. Jos. H. Schmitz, geillstr. met 16 fotopagina's. Band- en
omslagontwerp d. Tom de Heus. —
Nederlands' Boekhuis, Tilburg, 1954,
297 pp., f 11.50.
Hoewel geen bewonderaar van Zischka, die op duizelingwekkende wijze zoveel feiten te grabbel gooit, kunnen we
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dit werk
het 13de dat door het „Boekhuis- vertaald is — aan de belangstelling
van de liefhebbers van de ontwikkeling
der techniek aanbevelen. De schrijver
gaat door de eeuwen na hoe de menselijke
en dierlijke spierarbeid door het gebruik
van de natuurkrachten vervangen en vermenigvuldigd is. Dat is vijf en dertig maal
de spierkracht van de gehele wereldbevolking. De machine wordt door steenkool, olie, atoomenergie, water- en windkracht, getij- en vulkaanenergie gevoed.
Aan elk van deze productievormen wordt
een hoofdstuk gewijd, terwijl tevens wordt
aangegeven, welke invloed deze energiebronnen op de wereldverhoudingen in
economisch, sociaal en politiek opzicht
uitoefenen. De schrijver wijst op het gevaar, dat deze natuurkrachten de mens
zullen overheersen. Hij heeft dan ook dit
boek geschreven om te bewijzen, dat alleen hij tegen de toekomst opgewassen is,
die in staat is zelf te veranderen.
K. J. Derks
Ludwig GOLDSCHEIDER, Michelangelo.
Schilderijen, Beeldhouwwerken, Architectuur. Complete uitgave met inleiding, catalogus en 300 ill. in diepdruk en kleurendruk. — Phaidon
Press, Londen; De Haan, Utrecht; N.
V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1953, 30 pp. 300 ill., 31 X 23
cm., geb. Fr. 340.
Een prachtig boek met verzorgde re producties en tegen schappelijke prijs. De
eerste uitgave, die het volledig oeuvre
van Michelangelo reproduceert: sculptuur,
schilderwerk, architectuur. Vooral de talrijke detailopnamen zijn kostbaar, zowel
van documentair als artistiek standpunt:
zij tonen, dat men het werk van Michelangelo nooit volledig kent, en veroorloven
vaak voor 't eerst een echt begrijpen en
genieten ervan. Want menig werk is in
situ heel moeilijk te observeren en te genieten. Vele foto's werden speciaal voor
deze uitgave genomen. Welkom ook voor
alle meer ernstige Michelangelo-studie is
de reeks reproducties van was- en kleimodellen, tekeningen, kopieën, enz. De
inleiding is kort, maar uitstekend opgevat:
een streng chronologische levensschets, en
een beknopte doch volledige beschrijvende Catalogus van de werken, met technische bespreking, diverse meningen en,
eventueel, status quaestionis van de discussies onder de specialisten. De 4 kol.
bibliografie beogen geen volledigheid,
maar verwijzen dadelijk naar de essentiële
werken, wat ze zeer bruikbaar maakt. Dit
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werk verdient evenzeer te worden aanbevolen aan studerenden als aan kunstliefhebbers.
A. Deblaere
Martin BUBER, De weg van den mens
volgens de Chassidische leer, vert.
door Louise Moor. L. J. C. Boucher, 's Gravenhage, 1953, 54 pp.,
3de druk, geb. f 2.50.
Het Chassidisme is de grote mystiek
religieuze beweging, die omstreeks het
midden van de 18de eeuw in het OostEuropese Jodendom ontstond. Zowel de
geciteerde uitspraken van Chassidische
rabbijnen als de hieraan door Schr. verbonden beschouwingen getuigen van een
milde en wijze menselijkheid.
J. J. C. Marlet
Rudolf EILHARD, Gesprekken met Moeder Henschel, ingeleid en vertaald
door Paul Rodenko. L. J. C. Boucher, 's Gravenhage, 1954, 107 pp.,
geb. f 2.50.
Moeder Henschel was een ruim 75jarige vrouw van joodse afkomst, die sedert 1922 aan het medisch-paedagogisch
instituut te Berlijn verbonden was en naar
alle waarschijnlijkheid in Auschwitz om
het leven kwam.
De in dit boekje gebundelde uitspraken
--- notities van Eilhard, gemaakt tijdens
zijn gesprekken met haar — zijn niet als
aphorismen bedoeld. De lezer zal verrast
worden door de wijsheid en waarachtigheid van de meesten dezer uitlatingen, en
tot nadenken geprikkeld door alle overigen. J. J. C. Marlet
Dr P. Hermann BADER, S.V.D., Die
Reifefeiern bei den Ngada (Mittel Flores, Indonesien) . St.-Gabrieler
Studien XIV Band. — St.-GabrielVerlag, Modling bei Wien, 1953,
VIII-146 6pp.
Het is slechts een klein gebied van het
leven der Ngada's dat hier tot in detail
wordt nagespeurd, maar ook dit kleine
gebied bewijst hoe ingewikkeld de culturele structuur van dit volk op MiddenFlores is en uit hoeveel verschillende cultuurgroepen de gemengde cultuur van dit
volk tenslotte is samengevloeid.
J. J. Houben
Dr Marga KLOMPÊ, Europa bouwt. —
H. J. Dieben, den Haag, z.j.
Deze brochure van c. 50 blz., onderverdeeld in 11 hoofdstukjes, heeft ten doel
een wegwijzer te zijn in de doolhof van
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PSYCHOLOGIE
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Developnrents in
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ons, dat
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schach Technique,
Technique, dat diezelfde
diezelfde Klopfer
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drie andere
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medewerkers zo
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hier geen melding maakt van de
en drie
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„client-centered therapy” van professor
Rogers van Chicago, daar hij toch de
meest op de voorgrond tredende figuur is
in deze richting.
De schrijver schetst dan beknopt de
twee volgens hem tegenstrijdige benaderingswijzen van de Rorschach-problematiek, nl. die der statistici, welke het subject vooral zien als een lid van een bepaalde groep, en die der intuïtionisten,
welke het unieke van het individu voorop
plaatsen. En hij stelt zich ten doel „de
steeds wijder wordende kloof tussen levensechte werkelijkheid en levensvreemde
statistiek" te overbruggen.
Hij tracht die brug te vinden in een
typologie, die „noch de verschillen tussen
de mensen verdoezelt noch het individu
zo sterk accentueert, dat wetenschappelijke kennis onmogelijk wordt". Schrijver
antwoord op de vraag „Hoe kan de psycholoog kennis verwerven omtrent de
persoonlijkheid?" luidt immers: „Door
middel van een onderzoek, dat typologi
sche gegevens oplevert!" En dit antwoord
is weer gebaseerd op zijn opvatting, dat
spreken over de persoonlijkheid alleen
mogelijk is door middel van een systeem
van beelden, waarin ieder beeld een groep
representeert, m.a.w. typologie zou hier
de enige weg der wetenschap zijn.
De varianten der intentionaliteit bij de
Rorschach-test, m.a.w. de verschillende
wijzen van in contact zijn met het testmateriaal --- zoals duiden, interpreteren,
symbool-beleven, physiognomisch beleven, beschrijven en gewoon waarnemen
zijn voor schrijver de eerste aanwijzing
voor een indeling der gedragswijzen,
welke nodig is voor de door hem beoogde
typologie. Op basis van deze intentionaliteitsvarianten komt hij dan tot de vier gedragswijzen ten opzichte van het testmateriaal: (1) spelen, (2) arbeiden, (3)
ontwijken en (4) mijmeren, die respectievelijk beantwoorden aan de volgende vier
gedragswijzen ten opzichte van de proefleider: (1) het samenzijn als gelijkwaardige
personen, (2) het bijeen-zijn als meerdere
en ondergeschikte, (3) het ontwijken van
degene in wiens tegenwoordigheid men is
en (4) het alleen-zijn ondanks de tegenwoordigheid van de ander.
Om de vraag te beantwoorden hoe deze gedragswijzen een hulpmiddel voor de
persoonlijkheidsdiagnostiek kunnen zijn,
gaat schrijver na bij welke personen de
onderscheiden gedragswijzen voorkomen
en wat het voorkomen van een bepaalde
gedragsvorm ons leert over de betrokken
persoon. Daartoe bespreekt hij duiden,
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interpreteren, physiognomisch beleven en
afbeeldingsgedrag in dit verband; de eerste twee vat hij samen onder „zoeken".
Deze blijken beide gedragsvormen van
normalen te zijn, terwijl physiognomisch
beleven vooral als gedragsvorm van schizophrenen en randpsychotici gezien wordt
en afbeeldingsgedrag een diagnotische rol
schijnt te spelen in de zogenaamde dementie.
Is nu Dr Kijm in zijn opzet geslaagd?
Het antwoord hangt af van een nadere
bepaling van die opzet. Indien de schrijver zijn inzicht in pathologische gevallen
heeft willen verdiepen door een nieuwe
interpretatiewijze van de Rorschach-test
in te voeren, dan heeft hij zich een vrij
moeilijke taak opgelegd. Om immers zo'n
principieel werk met algemene geldigheid
te ondernemen — gezien zijn poging om
een vruchtbare „middenweg" te vinden
tussen twee interpretatiewijzen van algemene strekking —9 moet men toch de
Rorschach-test als z od anig (nl. als projectie van psychische realiteiten) op het
oog hebben en dan in de allereerste plaats
zijn differentiëring van psychisch normalen onderling.
Het lijkt ons verder ook niet geheel
juist om de statistische methode en de
intuïtieve methode als opponenten te zien.
Degene, die het individu op het oog
heeft, ziet de proefpersoon allereerst als
mens in 't algemeen, verder als lid van
een bepaalde groep naar cultuur, leeftijd,
ontwikkeling enz. en tenslotte als dit bepaalde individu, dat centraal en uniek boven beide eerstgenoemde aspecten uitstijgt. Langs deze drie graden der geleidelijke opstijging naar individualiteit verloopt dan ook de geschiedenis der wetenschappelijke psychologie. De eerste proeven der experimentele psychologie werden ontworpen om algemeen geldende
wetten te vinden; door de vergelijking
van de proefpersoon met het gemiddelde
van zijn groep (in een of ander opzicht)
kwamen de intelligentie- en bekwaamheidstesten tot stand; de projectieve technieken beogen meer rechtstreeks het individu. Het probleem is nu om de wetenschappelijke limieten zover mogelijk naar
voren te schuiven om zodoende zo weinig
mogelijk aan de „ars" over te laten. Het
laatste woord blijft echter aan de intuïtionist, de „artist", want het individu blijft
het einddoel van elke diagnose en therapie. De intuïtionist bouwt niet alleen
voort op hetgeen de wetenschappelijke
psychologie — waaronder ook statistische
gegevens --- hem kan verschaffen, hij her-
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stelt ook het contact met de concrete
realiteit, die tot nog toe slechts via ab
stracte generalisaties werd beoogd. (De
tekortkomingen van sommige psychologen
zijn niet zozeer te wijten aan gebrek aan
wetenschappelijkheid, maar eerder aan
een tekort aan „artisticiteit", aan (levens)
kunst) .
Als typologie in diezelfde richting
werkt, is ook zij welkom. Alle ontwerpers
van typologieën zijn onvoldaan over de
algemeenheden en proberen het individu
te benaderen. Ook Dr Kijm heeft dit beoogd. Maar elke typologie benadert het
individu slechts halfweg. De eigenlijke
zwakheid van een typologie is de betrekkelijk geringe inhoud, die ze in het „type"
kan leggen; daardoor roept ze zich zelf
een halt toe, terwijl de haven nog niet
duidelijk in zicht is. En dit kan men ook
zeggen van de typologie, die Dr Kijm
heeft ontworpen. Hij biedt niet de oplossing voor het Rorschach-probleem.
Doch men beziet de inhoud van dit
boek veel positiever, wanneer men enkel
de titel van het boek als leiddraad neemt.
Dan krijgt men bewondering voor het
originele werk, dat hier is verricht. De
benaderingswijzen van de proefpersoon
tot testmateriaal en proefleider waren tot
heden immers al te zeer voorbijgezien. Ze
is echter een uiterst waardevol directief
gegeven voor de diagnose. De visie, het
onderzoek en de denkkracht van de schrijver hebben hier een zeer verdienstelijk
resultaat opgeleverd, dat een definitieve
aanwinst is en dat hopelijk inspirerend
werkt op studerenden om de consequenties ervan verder te bestuderen.
A. Schrijnemakers
Joseph NtTTTIN, Tache, réussite et
échec. Théorie de la conduite humaine. --- Publications Universitaires de
Louvain; N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1953, X-530 pp.,
ing. Fr. 280, geb. Fr. 330.
Dit monumentaal werk brengt op drie
punten een niet te onderschatten verrijking. Het biedt ons eerst een schets van
het ontstaan, de rol en de betekenis van

de „stimulus-response" theorie, in 't bijzonder bij Thorndike, verder een stevig
inzicht in de degelijk uitgewerkte en
scherp-verantwoorde experimenten, die
Prof. Nuttin deels tot een bevestiging
deels tot een critiek van deze theorie
voeren, en tenslotte een persoonlijke theorie van de menselijke gedraging. Door
heel het werk heen speurt men de hoofdbekommernis van de Leuvense Hoogleraar, die streng-wetenschappelijke experimentatie-methoden in dienst wil stellen
van echt menselijke psychologie. Daartoe
onderstreept hij herhaaldelijk het gevaar
van iedere simplificatie die de dier-psychologie als maatstaf aanlegt voor de
psychologie van de mens of die de „affectieve", „cognitieve", „structurele" en
„dynamische" componenten over 't hoofd
ziet. De grote kracht van dit werk ligt
dan ook ontegensprekelijk in zijn experimenteel materiaal, dat vanuit Thorndike's
eigen standpunt diens al te enge conclu
sies doorbreekt. Deze verdienste wordt al
te zeer geminimaliseerd door psychologen
die een diepere phenomenologische verantwoording eisen van het laatste hoofdstuk. Wel mag men wensen dat de grondgedachten van Prof. Nuttin's „théorie de
la conduite humaine" op hun beurt uitvoerig worden uitgewerkt. R. Hostie
Th. OEGEMA VAN DER WAL, Prac.
tische kleurenpsychologie.
Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 1954, 203 pp., geb. f 8.75.
Het technisch gedeelte, waarin iets
wordt meegedeeld over de philosophie,
physiologie en psychologie van kleuren
en kleurwaarneming, wordt gevolgd door
een symbolisch gedeelte dat een rijkdom
van gegevens bevat over de cultuurhistorische betekenis van de kleuren. Tenslotte
geeft de veelbelezen Schrijver een kostbare collectie richtlijnen voor de toepassing van kleuren o.a. in het verkeer, de
reclame, het bedrijf, de woning, de kleding en de therapie. Dit boek laat zich
lezen als een roman, en bevat voor specialisten én outsiders allerhand bruikbaar
materiaal. J. J. C. Marlet

GESCHIEDENIS
F. Van KALKEN, Histoire de la Belgique
et de son expansion coloniale.

—

Office de Publicité, Brussel, 1954,
869 pp.
De auteur, die gunstig bekend is om
zijn studiën over de nationale geschiedenis, vooral over de 19e en de 20e eeuw,

bezorgt ons hier een vlot en boeiend geschreven overzicht van de hele Belgische

geschiedenis. Dit is geen handboek voo r
het onderwijs, maar een leesboek bestemd
voor een ruim publiek. De prettige typografische voorstelling, de talrijke ondertitels, de illustratie, de kaarten en een be-
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knopte (uitsluitend Franse) bibliografie
verhogen aanzienlijk de bruikbaarheid.
De aandacht van de schrijver gaat bij
voorkeur naar het sociale leven, de cultuur en de economie. Als echte liberaal
beschouwt hij de godsdienst als een privéaangelegenheid, en behandelt deze enkel
in zover zij voor de politiek en de cultuur
van belang is. Nagenoeg 300 bladzijden
gaan over België sinds 1830, waarvan een
veertigtal over de tien na-oorlogse jaren;
hier staan talrijke interessante gegevens
die men elders tevergeefs zal zoeken.
Af en toe zou een katholiek historicus
een andere voorstelling van de feiten geven dan deze ereprofessor van de Vrije
Universiteit van Brussel. Toch merkt men
voortdurend de ernstige wil van de ervaren geschiedkundige om zuiver objectief
te zijn. Als vlot leesbare en degelijk gedocumenteerde geschiedenis van België is
dit boek zeker geslaagd. M. Dierickx
F. Van KALKEN, A. KLUYSKENS, P.
HARSIN en L. Van der ESSEN,
Histoire des Universités belges (Coll.
Lebègue et nationale, nr 107) . —
Office de Publicité, Brussel, 1954,
119 pp., 16 platen, Fr. 60.
Vier bekende Belgische professoren
schetsen hier in grote lijnen de geschiede-
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nis der vier Belgische universiteiten, waar
ze doceren. De Katholieke Universiteit
van Leuven werd opgericht in 1425 en
door de Fransen geschorst in 1797; in
Juni 1834 beslisten de Belgische bisschoppen de Katholieke universiteit weer te
openen te Mechelen en brachten haar in
1835 weer naar Leuven terug. Daartegen stichtten de Brusselse liberalen in
1834 onder leiding van Théodore Verhaegen de Vrije Universiteit van Brussel
om het vrij onderzoek te verdedigen.
Reeds in 1816 had Willem, koning van
de Verenigde Nederlanden, de rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven opgericht; in 1830 maakten ze een crisis
door en pas in 1835 kregen de universiteiten van Gent en Luik een vast statuut ,.
terwijl de rijksuniversiteit van Leuven
werd opgeheven.
Op het ogenblik heeft Leuven nagenoeg
9000 studenten, Brussel 4000 en de twee

rijksuniversiteiten elk tussen de 2500 en
de 3000. Gent is Nederlands en Luik
Frans, terwijl in Leuven alle cursussen en
in Brussel een deel van de cursussen zijn

verdubbeld.
Wie over de 4 grote Belgische universiteiten vlug geïnformeerd wil zijn, kunnen wij dit boekje van harte aanbevelen.
M. Dierickx

ROMANS EN VERHALEN
Theun de VRIES, Pan onder de Mensen.
van Loghum Slaterus, Arnhem;
Voor België: Uitg. Kosmos, p.v.b.a.
Antwerpen, 1954, 467 pp., f 9.50 en
Fr. 165.
In Pan onder de Mensen verhaalt
Theun de Vries het leven van Allard
Rosweide, een jongen van de Drentse heide, die in Rotterdam muziek gaat studeren
en ongewone aanleg blijkt te bezitten.
Aanvankelijk staat hij onwennig en rustiek tussen zijn mede-studenten, maar hij
slaat er zich doorheen en na schitterende
examens vindt hij een bestaan als aankomend musicus. Theun de Vries is een
verwoede beschrijver. Vierhonderd zeven
en zestig bladzijden lang beschrijft en beschrijft en beschrijft hij al wat er omgaat
in de kinder- en jeugdjaren van deze Allard Rosweide. Meer kleur en afwisseling
zou deze uitermate gedegen roman ten
goede komen. De auteur stelt zijn held
voor als een bijna bovenmenselijk kuis
jongeling, als een Jozef in de dienst van
Putiphar. Pan onder de Mensen is de
tweede roman uit een serie die „Fuga van
de Tijd" heet. Het is een degelijk stuk

werk, meer bewonderenswaardig dan be-

koorlijk.

j. van Heugten

Lode van BERCHEM, De oude kracht
(Triomfreeks). J. van Tuyl, Antwerpen, 1954, 254 pp., Fr. 65 (in
reeks).
Frisse en vlot vertelde romantiek over
jonge mensen met veel geld en sportiviteit, en genoeg humeurigheid om het verhaal op gang te houden. Niet veel diepte,
maar gezonde morele achtergrond: vaderlandsliefde, werkzin, zelfrespect en liefde
voor het oude Europa. Het gaat eigenlijk
over het drama tussen jong Amerika en
oud Europa Maar daarvan komt niet zoveel trecht, omdat de freule die de States
moet vertegenwoordigen, ten slotte nog
meer heeft van Schotland en Ierland dan
van het pioniersras uit het Verre Westen.
P. van Doornik
H. G. WELLS, De geschiedenis van meneer Polly, vert. door B. van Deilen
(Reinaert-reeks, 37) . -- Arbeiderspers, Brussel, 1954, 240 pp., Fr. 30.
Wat de Reinaertreeks met deze uitgave
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bedoeld heeft is niet erg duidelijk. Onder
een luchtig toontje, dat voor humor zou
moeten doorgaan, steekt eigenlijk heel
wat cynisme en een nogal oppervlakkige
Rousseauistische levensphilosophie, waarbij de mens, in casu de man uit de „kleine
burgerij" door de gemeenschap: familie,
school en omgeving wordt bedorven, en
zeker niet wordt voorbereid op het leven.
In de grond is het een aanklacht op de
Engelse burgerij, die moet leven van de
kleinhandel. De oplossing, zo zij er een is,
valt eerder irreëel uit en lijkt ons amoreel.
De vertaling is erg vlot, maar kan de
inhoud niet goed maken. In de grond is
het verhaal van een troosteloze tragiek,
waar geen oplossing voor gegeven wordt.
Als zedenbeschrijving kan het anders wel
enig interesse opleveren. P. van Doornik
Arie van der LUGT, Rare kostgangers.
Thijmfonds, den Haag, 1954, 216
pp., f 5.75.
Er wordt wel wat veel gevergd van de
goedgelovigheid van de lezer. Er komen
wat al te onmogelijke situaties in dit boek
voor. Stapt de lezer hierover heen, dan
kan hij een reeks smakelijk-vertelde avonturen van twee bedelaars meemaken, en
zal hij enige uren zich best amuseren.
Gezien de voorafgaande publicaties
van A. v. d. Lugt, kan ik het onderhavige
werk geen vooruitgang noemen; ondanks
de zeker aanwezige humoristische mo-

menten.
De uitgave is goed verzorgd.
Joh. Heesterbeek
Marcel MATTHIJS, Spiegel v an leven en
dood. — Heideland, Hasselt, 1954,
280 pp., ing. Fr. 110, geb. Fr. 135.
Dit boek bevat twee verhalen, die gemeen hebben, dat zij in de eerste persoon
zijn gesteld. Bij • het eerste, „Laten wij
bidden", door de boomsnoeier Louis Kardoen, is dit procédé een enigszins hachelijke onderneming: hij vertelt zijn leven
aan zijn neef, zonder het in het verleden
te projecteren (waar dit o.i. het enig mogelijke procédé zou zijn geweest) . Eerlijk,
sympathiek en eenvoudig doch zonder
veel begrip voor de gecompliceerdheid
van de wereld, verzet hij zich op zijn wijze tegen het onrecht en komt in de gevangenis terecht. Daar verneemt hij, dat zijn
vrouw hem met zijn knecht bedriegt. Daar

dit verhaal terzelfdertijd volks is, vol
volkse voorstellingen en wanbegrippen,
en nu en dan vol diep psychologisch in-

zicht, doet het wel eens onnatuurlijk aan.
Het tweede, „De Paardendief" is het
verhaal van een gewetenloze luiaard, die
een rijke boerendochter hoopt te huwen
en zich onder de oorlog een fortuintje met
smokkelen vergaart. Het klinkt als verhaal veel overtuigender, en steekt vol zin
voor humor. Aan de elementaire volkszin
voor rechtvaardigheid wordt voldaan:
trots alle slagen vindt de held van het
eerste verhaal zielevrede, die van het
tweede mislukt jammerlijk. A. Deblaere
Gabriel GORRIS, Gelijk met de lentewind. — Thijmfonds, Den Haag,
1954, 256 pp., f 6.25 en f 2.80.
Gedwarsboomd in zijn liefde, g edwarsboomd in zijn verlangen naar macht en
bezit, laat de hoofdpersoon Louis Curvers
zich door haat en wraakgevoelens meeslepen. Langzaam en zeer schuchter ontbloeit en groeit in dit leven de liefde, en
daarmede verzwakt de haat, verdwijnen
de wraakgevoelens. Een zeer levendig en
levenswaar boek heeft Gorris ons in dit
boerenverhaal gegeven. Mensen met hun
gebreken én hun goede eigenschappen
ontmoeten we hier; gezonde en weldadige
lectuur. En dit is een niet geringe lofprijzing. Van harte aanbevolen.
Joh. Heesterbeek
Thomas B. COSTAIN, De zilveren beker,
vert. door Barkey Wolf (Triomfreeks). — J. Van Tuyl, Antwerpen,

1954, 534 pp., in reeks Fr. 65.
Voor niet-gelovigen en van het christendom vervreemden zal deze roman zeer
boeiend zijn. Gelovigen zullen hem niet zo
licht appreciëren, omdat het voor hen
moeilijker is, figuren als Paulus, Lukas,
en de Apostelen van uit de onbevangen
fantasie van de romanschrijver te horen
spreken en te zien handelen. Een vlot, gezond, en wel eens roerend boek, zonder te
veel psychologische dieptes, en met eenvoudige conflicten. Het is het verhaal van
een jong kunstenaar, aan wie door Jozef
van Arimathea wordt opgedragen een
zilveren sierbeker te vervaardigen, om
daarin de door hem verborgen kelk van
het Laatste Avondmaal te bewaren. Joodse zeloten weten de beker tenslotte toch
te stelen, maar intussen heeft de held, na
veel avonturen, het geloof en de liefde
gevonden. Men kent Costains meesterschap in het levendig voorstellen van tonelen uit vroegere tijden. A. Deblaere
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Bergmans, Tilburg.
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EEDEN, Frederik van, Het lied van schijn en wezen. ~ Uitgegeven door Dr H. W.
van TRICHT. Zwolse drukken en herdrukken no 8. ~ W. J. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1954, 220 pp., f 4.50.
EILHARD, Rudolf, Gesprekken met Moeder Henschel. ~ L. J. C. Boucher, Den
Haag, 1954, 107 pp., f 2.50.
FABER, W., Wijsgeren in Nederland. ~ G. F. Callenbach, Nijkerk, 1954, 195 pp.,

f 6.90.

FLOCKIGER, F., Geschichte des Naturrechts. Bd I: Altertum und Friihmittelalter. ~
Zollikon, Zürich, Evang. Verlag, 1954. Voor het Ned. Taalgebied, G. F. Callenbach, Nijkerk, 1954, 475 pp., f 26.90 en f 24.45.
FREMANTLE, Anne, De roep der woestijn. Het leven van Ch. de Foucauld. ~
Sheed & Ward; Antwerpen, 1954, VIII-288 pp., geb. Fr. 165 (leden: 105).
FROE, Dr A. De, Fatum en Fortuna. ~ J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1954, 20 pp.,

f 0.95.

GALAMA, Sybrand Haye MichieI, Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te
Franeker. 1585-1811. ~ T. Wever, Franeker, 1954,355 pp., f 12.
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GEERTS, J., Water (Triomfreeks). ~ J. van Tuyl, Antwerpen, 1954, 224 pp., Fr.
65 (in reeks).
GORRIS, Gabriël, Gelijk met de lentewind. ~ Thijmfonds, Den Haag, 1954, 256 pp.,
f 6.25 en f 2.80.
GUARDINI. R., God, de Koning voor wie alles leeft, vert. door B. van der Hallen
(Olljfreeks). - Lannoo, Tielt, 1954, 136 pp., ing. Fr. 42, geb. Fr. 67.
GUITTON, Jean, Dialogues avec Monsieur Pouget (Eglise et Temps Présent). ~
Grasset, Parijs, 1954, 260 pp., geïll., Fr. Fr. 495.
HERMELINK. Dr D. Heinrich, Das Christentum in der Menschheits geschichte von
der fra1l%Ösischen Revolution bis zur Gegenwart, Bd I en II. - R. Wunderlich
Verlag, Tübingen, Herm. Leins, 1953, 528 en 629 pp., D.M. 34 en D.M. 38.
HEUGTEN, Dr J. van, S.J., De menselijke geest. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, 197 pp.
HOESS, Anton, S.J., P. Jakob Rem, S.J. ~ Schnell & Steiner, München, 1954, 256
pp., geïlI.
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HOLTHUSEN, H. E., Ja and Nein. --- Piper Verlag, Munchen, 1954, 296 pp., geb.
D.M. 13,80.
HOSTIE, R., S.J., Analytische Psychologie en godsdienst.
Het Spectrum, Utrecht;
N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 260 pp., f 13.90.
HORATIUS, Over de dichtkunst, vert. door Dr G. Timmermans. 2de dr. — N.V.
-

Standaard -Boekhandel, Antwerpen, 1954, 30 pp., Fr. 12.
KLOMPÉ, Dr Marga, Europa bouwt.
H. J. Dieben, Den Haag, 1954, 51 pp.
KOSKULL, B. von, Fénelon. Personlichkeit and Wirken. -- Schnell & Steiner, Munchen, 1951, 236 pp.
P.
LAMBLIN, Pierre, Quai de Bercy, vert. door P. Stam (Regenboogserie, 5) .
Vink, Antwerpen, 1954, 269 pp., Fr. 80 (in reeks: Fr. 65).
LAURENCE, Sister Mary, O.P., They live the life.
Blackfriars Publications,
—

—

London, 1954, 61 pp., 2 s. 6 d.
LAURENTIN, R., Notre-Dame et la messe. --- Desclée de Brouwer, Brugge, 1954,
107 pp., Fr. 36.
LAUREY, Harriet, Oorbellen. l-- A. J. G. Strengholt, Amsterdam, 1954, 16 pp., f 2.50.
LIPPERT, P., Der Mensch zu Gott. Exerzitien-vortrdge. -- Verlag Ars Sacra, Man-

chen, 1954, 358 pp., geb. D.M. 12.80.
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LOGGER, Br Berthilo, Leer uw kinderen spreken.
R.K. Jongensweeshuis, Tilburg,
1954, 92 pp., f 2.
Maria's geestelijk moederschap. Verslagboek der 12e Mariale Dagen 1953.
St Nor-

bertus- Drukkerij, Tongerlo, 1954, 208 pp., ing. Fr. 130, geb. Fr. 200.
MONTE, Ant. Del, Vulcano (Regenboogserie, 6) . --- P. Vink, Antwerpen, 1954, 350

pp., Fr. 80 (in reeks Fr. 65) .
MONTHERLAND, H. de, L'Histoire d'amour de la Rose de Sable.

Plon, Parijs,

1954, 345 pp., Fr. Fr. 450.
NIEUWENHUIS, A. J., O.P., Paus Pius X. -- Gooi en Sticht, Hilversum, 1954, 32
pp., f 0.40.
PAULUS, Martha, Barbe Acarie, . Schnell & Steiner, Munchen, 1954, 150 pp., D.M.
4.80.
PAUWELS, Yvonne, Getuige van het licht (Davidsfonds. Guldenreeks, 424) . —

Leuven, 1954, 334 pp., ing. Fr. 58, geb. Fr. 86.
PERRE, Hugo Van de, Présences beiges a Londres (Empreintes, 12) . r— L'Ecran du

Monde, Brussel, 1954, 110 pp., geïll., Fr. 90.
RINSER, Luise, De waarheid over Konnersreuth. -- Lannoo, Tielt, 1954, 158 pp.,
ing. Fr. 40, geb. Fr. 62.
ROBBERS, Prof. Dr H., S.J., Existentialisme.
Geert Groote Genootschap, nr 629,
Mariënburg, Den Bosch. 1954, 67 pp.
—
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Gespecialiseerd op het gebied van Meubelen, Kerkbanken en Timmerwerk
ROBBERTZ, D., Het harde geslacht (B.F.T. Combinatie) .
P. Vink, Antwerpen,
1954. 352 pp., 5 teken., ing. Fr. 95, geb. Fr. 150 (in reeks: 68 en 95) .
Gallimard, Parijs, 1954, 214 pp., Fr. Fr. 390.
ROY, Jules, Le navigateur.
RUESCH, H., Igloo's in de nacht. r Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 240
pp., ing. Fr. 60, geb. Fr. 85, luxe Fr. 100.
SAINT-JURE, J.B., Over de Goddelijke Voorzienigheid, vert. door J. A. Bomans
Lannoo, Tielt, 1954, 142 pp., ing. Fr. 34, geb. Fr. 52.
(Hebt Vertrouwen, 1) .
SCHIEFFER, Th., Winfrid-Bonifatius and die christliche Grundlegung Europas. —
HerderrVerlag, Freiburg, 1954, XII-326 pp., geb. D.M. 15,80.
AposSCHILLEBEECKX, Dr M. H., Maria, Christus' mooiste wonderschepping.
tolaat van de Rozenkrans, Antwerpen, 1954, 110 pp.
SCOTT, Walter, Ivanhoe, bewerkt door P. J. Schepers (Reinaert-reeks, 39) . --- Arbeiderspers, Brussel, 1954, 248 pp., Fr. 30.
SMITS, Simon, Njila o Likolo. Roman uit de Tropen (Davidsfonds, Volksreeks, 419).
Leuven, 1954, 320 pp., ing. Fr. 48, geb. Fr. 76 (leden: Fr. 24 en 38) .
Faber and Faber, London, 1954, 284 pp.,
SPENCER, Philip, Politics of Belief.
25 S.
STEEN, Jos. Van der, Amerikaanse romanciers van heden (Davidsfonds-Keurreeks,
55) . — Leuven, 1954, 218 pp., ing. Fr. 56, geb. Fr. 84 (leden: Fr. 28 en 42).
STEENWINKEL, P., S.J. Moet ik geloven? — H. J. Dieben, Den Haag, 1954 112 pp.
STONE, Irving, Pioniersvrouw (Wereldbibliotheek). — Antwerpen, 1954, 395 pp.,
geb. Fr. 175.
STRACKE, Dr D. A., Vlaanderens nood. --- Lannoo, Tielt, 1954, Fr. 15.
Hodder and Stoughton, London,
THOULESS, Robert H., Authority and freedom.
1954, 124 pp., 8/6,
TIBERGHIEN, Chan. P., Sens chrétien et vie sociale. — Ed. Ouvrières, Parijs, 1954,
272 pp., Fr. Fr. 600.
Verbum Sanum.
7.-8. Mgr Dr F. SHEEN, Het leven van Christus Dl I en II.
9. Lawrence J. RILEY, Het licht van Christus.
Gooi en Sticht, Hilversum, 1954, f 2.85 per deel.
VERSTRAELEN, J., Geschiedenis van de Westeuropese arbeidersbeweging 17891914 (Sociaal Economische Studiën, 8) . --- A.C.V., Brussel, 1954, 290 pp., Fr. 60.
VERSTREPEN, Em., Vademecum voor de onderwijzer (Opvoedkundige brochurenreeks van het C.O.V., 52) . — C.O.V., Brussel, 1954, 176 pp.
VERY, Pierre, Onder narcose, Nederl. van J. G. Aelen (Regenboog-serie, 4) . — P.
Vink, Antwerpen, 1953, 235 pp., geb. Fr. 80 (in reeks: Fr. 65) .
WALSCHAP, G., Het kleine meisje en ik. --- A. W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1953,
163 pp., geb. f 4.90.
G. Duckworth & Co Ltd, Londen, 1954,
WALTER, W. Grey, The living Brain,
XII-216 pp., sh. 15/-.
WEIL, Simone, Zwaartekracht en genade, vert. door L. Thijssen (Olijfreeks) .
Lannoo, Tielt, 1954, 316 pp., ing. Fr. 80, geb. Fr. 105.
WEYRAUCH, Wolfgang, De minuut van de neger, Nederl. van M. Polfliet. — De
Galerij, Evere, 1954, 62 pp.
ZUYDVEEN, Hans van, Oase (Huisbibliotheek voor het Gezin) . --- Hofboekerij,
Hasselt, 1954, 240 pp., geb. Fr. 105 (in reeks: Fr. 60) .
—
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door Dr J. van Heugten S.J.
Het woord des levens
De aantrekkingskracht van More — door Dr Olaf Hendriks A.A.
Simone Well r-- door G. Schreiner S.J.
Deur des hemels r door R. Leys S.J.
door Dr W. A. M. Peters S.J.
Over de reformatie in Engeland
door J. Van Torre S.J.
De Priester-arbeiders
Pater Roothaan en het Katholicisme in Nederland — door J. Barten S.J.
Naar een christelijke regeneratie van het Avondland — door Fons Hermans
door Prof. Dr J. Tesser S.J.
Paus Pius X en het Modernisme
Luther --- door Prof. Dr M. Dierickx S.J.
Hervorming van de kerkmuziek --- door Dr J. Vollaerts S.J.
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Naar een nieuwe poëzie r door Dr J. van Heugten S.J.
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Edzard Schaper, romancier van de paradox — door F. B. Van Vlierden
Een nieuw thema van Mauriac — door Prof. Dr R. Hostie S.J.
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Abstracte schilderkunst --- door G. Bekaert S.J.
door Prof. Dr J. Steppe
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door Bernard Verhoeven
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door Dr J. Vollaerts S.J.
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E
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in de
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148
manier
manier de
de stelling,
stelling, die
die professor
professor dr
dr H.
H. D. de Vries Reilingh
1 ) uiteenzet:
van zijn
zijn boek over België
België 1)
uiteenzet: „dat
"dat de bevolking
bevolking de
de neiging
neiging
tot concentratie der
der industrie
industrie niet
niet deelt".
deelt".
Voor een
een goed
goed deel
deelonttrekt
onttrekt zich
zich dit
ditdegelijke
degelijke boek
boekaan
aanmijn
mijn ooroor~
deel, omdat
omdat ik
ik de zorgvuldig verzamelde
sociografische gegevens niet
deel,
verzamelde sociografische
niet
kan toetsen
toetsen en er ook
ook weinig
weinig aan
aan gewend
gewendben,
ben,dit
ditsoort
soortmateriaal
materiaal op
op
kan
andere wijze
wijze te gebruiken
andere
gebruiken dan
dan ter
ter illustratie
illustratie van een
een geheel
geheel anders
anders
geaard
betoog. In
In allerlei
allerlei opzicht
opzicht bracht
bracht de
delectuur
lectuurmij
mij kennis
kennisbij,
bij,
geaard betoog.
niet bezat,
bezat, derhalve
derhalve niet
niet met
met gegronde
gegronde voorwetenvoorweten~
die ik in het geheel niet
schap
kan vergelijken,
vergelijken, doch
toetsen moet aan
aan ervaringen
ervaringen van
van afwijafwij~
schap kan
doch toetsen
kende inhoud.
inhoud.
„Het Belgische
zegt de schrijver,
"Het
Belgische volkskarakter",
volkskarakter", zegt
schrijver, op
op blz.
blz. 202,
202, „is
"is
ongetwijfeld minder
minder steil
principieel dan
- vanvan~
ongetwijfeld
steil en principieel
dan het
het Nederlandse, --ouds
is men
men er
er bedreven
bedreven geweest
geweest in
in het
het compromis
compromis en
de imim~
ouds is
en de
provisatie"
provisatie"..
uitspraak, een bondige
bondige bevestiging
bevestiging van
van hetgeen
hetgeen iedere
iedereomom~
Deze uitspraak,
Nederlander reeds
reeds bij
bij eerste
eerste kennismaking
kennismaking met
met Belgen waarwaar~
zichtige Nederlander
neemt, behelst
behelst het eigenlijke
eigenlijke raadsel
raadsel van het
het boek,
boek, want
wantinderdaad
inderdaad
neemt,
België voor
voor ons
ons meer,
meer, of
of althans
althans anders,
anders, dan
dan een
een willekeurig
willekeurig en
en
is België
toevallig buitenland.
buitenland. De ondertitel
ondertitel „Lotgenoot
"Lotgenoot in
in de
deLage
LageLanden"
Landen"
toevallig
duidelijk als de aanvang
aanvang van
van de
devoorrede.
voorrede.
verantwoordt dit even duidelijk
prikkelt ons,
wij wezen
wezen mogen,
mogen, tot
tot een
eenvergelijking
vergelijking met
met
België prikkelt
ons, wie wij
en die
die vergelijking
vergelijking zoekt
zoekt als
als vanzelf
vanzelf het
het karakter
karakter van
van een
een
het eigene en
nationaal gewetensonderzoek.
gewetensonderzoek. Dat
Italianen in
velerlei opzicht
opzicht van
van
nationaal
Dat Italianen
in velerlei
verschillen, verbaast
verbaast ons niet, maar
maar het gaat ons ook
ook weinig
weinig aan.
aan.
ons verschillen,
anders~zijn der
der Belgen
Belgen brengt
brengt ons
ons ten
tenhunnen
hunnenopzichte,
opzichte,maar
maarook
ook
Het anders-zijn
ons zelf,
zelf, inineen
eenkritische
kritischestemming.
stemming.
ten opzichte van ons
Minder nog hoe,
hoe, dan
dan waarom
waarom zij
zij van ons
ons verschillen,
verschillen, trachten
trachten wij
wij
Minder
achterhalen. Prof
Vries Reilingh
Reilingh zoekt
zoekt een
een eerste
eersteoorzaak
oorzaak inin
te achterhalen.
Prof de Vries
het landschapsverschil.
landschapsverschil. „De
"De strijd
strijd tegen
tegen het
het water
water heeft
heeftininNederland
Nederland
grootser, dramatischer
dramatischer vormen
vormen aangenomen
aangenomen en
en het
het volksleven
volksleven
veel grootser,
Prof. dr
dr H.
H.D.
D.de
deVries
VriesReilingh,
Reilingh, België, Lotgenoot in
in de
de Lage
LageLanden.
Landen. --- J.
J. A.
A.
11)) Prof.
Boom &
Uitgevers, Meppel,
Meppel, 1953.
1953.
Boom
8 Zoon, Uitgevers,
25

386

BELGIË

dieper gestempeld. In België ontbreekt dit karakteristieke, samenbindende element in het landschap" (blz. 29) .
Het woord „samenbindend" krijgt bijzondere betekenis voor wie
de waterschappen als grondvormen van democratisch bewind tegenover de heerlijkheden en abdijen stelt, waaraan het Brabantse land
lang onderhorig bleef. Geringer tekening van individualiteit of tenminste wat de Hollander in de Belg graag „minder karakter" noemt,
kan een gevolg van langduriger afhankelijkheid zijn. Toch werd
A. H. Bredero blijkens zijn voortreffelijke kenschets van „Volk en
Samenleving" 2 ) , waarop prof. de Vries Reilingh zich beroept, direct
getroffen door het sans-gêne van de Belg, waarachter hij een verbeeldings-vrijheid vermoedt, die de geboren Hollander zelden vertoont. Het meest raadselachtige schijnt wel te zijn, dat de Belg, inzonderheid de Brabander, die hierin ook van de Vlaming verschilt, deze
sans-gêne breed uitstrekt over het hele gebied van het sacrale, waar
bedevaart en kermis een gelijke achtergrond tot humor leveren, die
zelfs in de onvertaalbare „pompe funèbre" haar weg vindt. Spotten
met heilige zaken, zo goed als spotten met lichaamsgebreken, stuit
de Hollander tegen de borst, maar is in België van Breughei tot Timmermans en Claes uit volksgezegden tot plastische of litteraire kunst
verheven.
Een schema ligt voor de hand, dat „Belgisch-Nederlands" tot
„Rooms-Protestants" wil herleiden. Hiertegen echter verzet zich het
nuchtere feit, dat in middeleeuwse gemoedsuitingen van benoorden
en bezuiden de rivieren dezelfde tegenstellingen met gelijke helderheid terug te vinden zijn. Bovendien treft het de historicus hoe gering
de werkelijke invloed van het Belgische katholieke geloof op de gemoederen van Nederlandse katholieken is geweest, zelfs in een tijd, dat
Nederland voor een deel door Belgische ordegeestelijken werd gemissioneerd. De uiterlijke praal van quasi-liturgische devoties uit de
contrareformatie mocht in schuilkerken moeilijk toegang vinden, het
volk vertoonde er in Holland geen begeerte naar. Dat de Franse
troepen onder Joubert in België verdrukking brachten voor de katholieken, die van de Franse troepen onder Pichegru in Holland vrijheid
van godsdienstoefening verwachtten, gaf tot in de kringen van de
hoogste geestelijkheid slechts nadruk aan een gesteldheid, die allang
de beide vormen van geloofsbeleving kenmerkte.
Wel geloof ik, dat het diepste verschil een religie-verschil is, maar
het is geen verschil van dogmatisch inzicht allereerst. Bij gelijke ge2

) Het Gemenbest X (1950) , blz. 225-243.
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loof sleer en gelijke geloofstrouw verschilde de Belg, lang vóór de
Hervorming, van de Noord-Nederlander en dit verschil bleef bij gelijkheid van belijdenis gehandhaafd.
Er moet dus een andere beslissende factor zijn dan de eigenlijke
dogmatiek. Die factor moet de sans-gêne, het compromis en de improvisatie der Belgen (of hetgeen de Hollander hier in tegenstelling
tot zijn eigen steilheid en principialiteit voor aanziet) kunnen verklaren. Wellicht moet die factor, eenmaal aangewezen, zelf de verklaring van zijn aanwezigheid en werkkracht zoeken bij geografische,
klimatologische of ethnologische oorzaken.
Dat Hollanders in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog gefascineerd zijn geweest door het levensgemak van Brabantse en
Vlaamse emigranten, en er zich tijdens het Bestand tegen begonnen
te verzetten, wordt duidelijk voor wie het vermaan van Roemer Visser
aan de Amsterdamse meisjes 3 ) vergelijkt met Bredero's Spaansche
Brabander, niet alleen als „Hollandse reactie tegen zuid-Nederlandse
taalhegemonie" 4 ) maar ook als bespotting van de Brabantse inbeelding.
Is deze „inbeelding" de factor niet, waarvoor wij de juiste naam
moeten vinden? Zij bestaat zeker niet in een ongematigde superioriteitswaan ten aanzien van de medemens, maar toch lijkt zij den Hollander een weinig gematigde superioriteitswaan ten opzichte van het
leven zelf, een alles doordringende luchthartigheid, gemakkelijk stijgend of steigerend tot vermetel vertrouwen.
Dat God geen politie-agent is, hoewel wij „arme zondaars" zijn (in
het Hollandse Wees Gegroet vervalt dit woordje „arm") en dat bij
algemene „goede wil" bijzondere tekortkomingen door de vingers gezien kunnen worden, lijkt een grond-overtuiging, die de Hollander,
katholiek of niet, moeilijk met de Belg kan delen.
In zijn verhouding tot de kern van het heelal toont de zuidelijke
mens van de lage landen zich eerder ritueel geïnteresseerd dan de
noorderling, die strikter moreel deel schijnt te nemen aan de schepping. Anders gezegd: voor de zuiderling is waarneembare omgeving
een uitnodiging, voor de noorderling veeleer een uitdaging.
De eerste schiet met de bomen in bloei, droomt de wolken achterna
en verheugt zich in de vermeerdering van hetgeen hem omringt, terwijl
de tweede tegenover elk voorwerp allereerst zijn eigen verantwoordelijkheid tracht te bepalen. Doet men afstand van andere betekenissen,
3) „De meisjes van de courtoisye I Stellen op Brabantsch heur fantasie etc.
4) Prof. Dr A. A. Verdenius, Studies over Zeventiende Eeuws, Amsterdam, 1946,
blz. 3-21.
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die de geschiedenis der wijsbegeerte aan deze termen meegaf, dan zou
men Belgisch „conceptualisme" tegenover Hollands „realisme" kunnen
plaatsen, waarbij de Belg zijn aandacht richt op de betekenis-waarde
van de dingen en de Hollander op de zakelijke waarde, die dan niet
per sé de handelswaarde behoeft te zijn. De Belg schat de productieve
daad hoger, de effectieve daad lager dan de Hollander doorgaans
doet. Dit schijnt zelfs volgens statistieken tot uitdrukking te komen.
dit komt volgens de ervaring der volksgesteldheid zeker tot uitdrukking, in de justitionele waardering van onderscheiden delicten. List,
bedrog, verduistering, woordbreuk, leugen, verbant, ook na vonnis, de
Belg minder snel en minder ver uit zijn oorspronkelijke levensgemeenschap dan de Hollander, terwijl collaboratie met de vijand geen verder
gewetensconflict schijnt te scheppen dan iedere gemakzuchtige meegaandheid. Waar het schuldbesef verschilt, daar verschilt allereerst
het levensbesef zelf.
Geldt de „onbetrouwbaarheid" in afspraken en beloften, die de
Hollander veelal zo ernstig tegenstaat in de Belg, ook als een euvel
in het onderlinge verkeer van Belgen, of berust - de waarneming van
dit verschijnsel op een misverstand? Dit laatste, geloof ik, is het geval.
Belgen beschouwen Hollanders juist als zo stug, omdat Hollanders
vertrouwen eisen in woorden, die tot het maatschappelijk-, of althans
gezelschappelijk omgangsritueel behoren.
Een anecdote kan dit toelichten. Zegt gij uw Belgische gastheer
tijdens een avondbezoek, in verlegenheid te zitten, omdat enig handelsartikel, dat gij nodig hebt, nergens te krijgen is, dan zal hij onder de
belofte, het u morgen mee te geven, uw glas tegelijk met het eigene
nog eens vullen om die belofte te beklinken, maar zich hier bij het
afscheid niets van te binnen brengen. Een Zaankanter daarentegen
zal onder gelijke omstandigheden stijf zijn mond houden, maar bij uw
vertrek vindt gij het artikel keurig verpakt in uw wagen.
Dit zijn twee tegenstrijdige vormen van sociale hartelijkheid, waarbij in dit geval de laatste materieel het meest oplevert en hierom voorkeur boven de eerste verdient, maar uw avond bij de Belg is gezellig
geweest. En dit is ook wat waard.
De schatting van waarden, die niet direct „pretio aestimabiles" zijn,
voert gemakkelijk een verbeeldingswereld binnen, waar de werkelijkheid haar alledaagse voorkomen schijnt af te leggen. Het provisorische, het geïmproviseerde, dat prof. de Vries Reilingh zo typerend
acht voor de Belgische manier van zaken doen, vindt in zulke waardeschatting zijn hoofdoorzaak.
Nu is het moeilijk, mensen, wanneer ze aan deze levenssfeer volko-
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men vreemd zijn, te overtuigen, dat deze voor hen „onwaarachtige"
waardeschatting op een zeer ernstige wijze godsdienstig kan zijn, of
uit een godsdienstige werkelijkheids-beleving kan voortkomen. Dit
is niettemin bij Belgen het geval, of ze naar de kerk gaan of niet.
Hun samenhorigheidsgevoel wortelt nauwelijks in hun verantwoordelijkheidsbesef, gelijk dit bij polderbewoners normaal is. „Waar
dient het voor?" en „Wat kan ik er mee doen?" stellen zij niet als
eerste vragen tegenover de dingen van de buitenwereld, maar zij
schijnen zich allereerst instinctief af te vragen: „hoe hoor ik er bij?"
Behoefte aan verwantschap in onderhorigheid aan de Schepper, aan
kosmische verwantschap, dringt hen naar de plaatsbepaling van henzelf tussen de dingen. Vergelijk de mystiek van Hadewijch, Ruusbroec
of jan van Leeuwen met het verfijnde plichtsbesef der moderne devoten, wilt gij dit verschil actief waarnemen in het geestelijke leven.
Het doordringt de kunst, die om deze reden in België altijd uitbundiger, daarom voor Hollandse ogen gemakkelijk oppervlakkiger lijkt
in haar verhouding tot het behandelde voorwerp dan de kunst van
Rembrandt of Vermeer, bij wie het psychologische ontmoetingsgogen-blik tussen mens en wereld vastgelegd schijnt. Bij Breughel en Rubens
moet gij, om hen te begrijpen, het ontologische ontmoetings-ogenblik
kunnen vermoeden, maar dit is juist moeilijk, wanneer gij steeds geleerd
hebt, het zielkundige gebeuren voor de oorsprong van het artistieke te
houden.
De neiging tot improviseren veronderstelt een vast vertrouwen in
de bovenzinnelijke samenhorigheid van de dingen, een liturgie des
levens, die in wezen geen moraal is, ofschoon zij (schijnbaar onmiddellijk) een moraal schept. Uit deze moraal leeft de Belg en hij leeft
er gewoonlijk zeer gelukkig uit, tenminste zeer opgeruimd, op eerste
gezicht zelfs volslagen probleemloos. Toch levert zijn sans-gêne ten
aanzien van het sacrale de verzekering, dat hij een eigenaardig vraagstuk doorleeft, nl. dat van de wanverhouding tussen oerbeeld en werkelijkheid. Felix Timmermans vertelt het verhaal van blinden, die een
bezoek afleggen bij de blinden van een naburig instituut. Ter illustratie van hun afscheid tekent hij twee blinde mannen, die met de zakdoek staan te wuiven, met de rug elkander toegekeerd. Ze zien het
immers niet! In de blinden-parabel van Breughel te Napels spot een
zelfde wrange en toch weer „gulle" humor met de kansen der menselijke onvolkomenheid..
Dat de Belg gewoonlijk boeiender vertelt, ook in zijn litteratuur,
dan de Hollander, maar gemakkelijk satiriseert, hangt hiermee samen.
Reinaert ontziet niets, maar ziet alles. De Westfaalse Uilenspiegel kon
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Vlaamse volksheld worden krachtens dit zelfde gebrek aan eerbied
voor hoger of lager, dat er Jacob van Maerlant toe leidt, in de roman
van Torec na aankomst van het schip van avontuur de ridders onder
elkander een tijd lang genoeglijk te laten roddelen over het schandelijke wangedrag der hoge heren. Niets menselijks verzekert onaantastbare eerbiedwaardigheid. Van Camiel Huysmans wordt verteld,
dat hij op het verwijt, als Minister van Openbaar Onderwijs in een
lezing over het Vlaamse volkslied, publiek te hebben staan zingen,
zou hebben gevraagd: „En de Kardinaal dan?"
Onder die spot schuilt een verbeeldingrijke meewarigheid, een bijzonder vruchtbare levensweemoed, die haar uitdrukking vond in
vaak erg opzichtige charitas of, bij openbare meetings, opvallend
sociaal sentimentalisme, waar, tot Louis Paul Boon toe, de traditie van
de Vlaamse volksvertelling vol van staat. Geloof niet, dat dit gevoel
onoprecht is. In de openbaring der gebrekkigheid van de wereld, die
hij beleeft, is de Belg aanzienlijk eerlijker dan de Hollander, die meestal zuurder en steriler kritiseert. Het werkwoord „kankeren" is in
België import.
Daarom toont het hoofdstuk van prof. de Vries Reilingh over de
dynamiek van het sociale leven zoveel volkstrekken in werking, die
de Hollandse lezer zullen bevreemden. Maar om dezelfde reden is de
vereiste erkenning en eerbiediging van de Belgische volksaard door
de Nederlander niet zo'n eenvoudige zaak, dat zij door voorlichting
alleen kan worden verworven. De schrijver dringt sterk op culturele
samenwerking en uitwisseling aan. Inderdaad dwingt daarin de Belg
het gemakkelijkst eerbied af van de Hollander, als deze een natuurlijke of gegroeide neiging zou bezitten, hem wegens organisatorische
methode-verschillen te onderschatten. Afgezien van de gewenstheid
van zulke samenwerking, bewijzen tal van economische verschuivingen trouwens vandaag de Hollander haar noodzakelijkheid.
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woord een ogenblik de aandacht van de leek voor deze boeiende voorwerpen te vragen 1 ) .

Ashanti-volk
De Ashanti, ten getale van ongeveer een half millioen, zijn de krachtigste ondergroep van de matriarchaal georganiseerde en de Twi-taal
sprekende Akan-volkeren aan de Goudkust. Omstreeks 1700 wist Osai
Tutu de onafhankelijke stammen tot een stevig koninkrijk samen te
smeden, waarover, na Osai Tutu tot aan de onderwerping aan de Engelsen in 1895, nog minstens twaalf koningen met krachtige hand hebben geheerst. Het kerngebied ligt in het binnenland van de Goudkust,
rondom de hoofdstad Kumasi. Aan het einde van de 17-de eeuw traden
de Ashanti in de geschiedenis door hun handel (slaven, goud) met de
Europeanen. De koning had er het goudmonopolie en de goudsmedenkopergieters vormden er een erfelijke adelstand. Deze laatsten vervaardigden, van koper of brons, de bekende „goudgewichten" of mrammuo,
oorspronkelijk voor het wegen van het goudpoeder, en de rituele vazen
of kuduo. Al snijden de houtbewerkers in het land zeer eigenaardige
vruchtbaarheidspoppen of akwa ba en ook nog ander figuratief en toegepast snijwerk, hun belangrijkste werkstukken zijn voorzeker de hoofdmansstoelen of gwa.

Beschrijving
De Ashanti-stoelen of „-tronen" bestaan altijd uit een plat, rechthoekig, plankvormig voetstuk en een hol gebogen zitting van dezelfde
grondvorm; deze beide delen kunnen door een steunend middenstuk van
verschillende vorm zijn verbonden (soms zelfs een dier als kariatide) ,
doch vaak, zoals bij onze twee voorbeelden, door vijf verticale poten,
waarvan de middenste hol, cylindervormig en opengewerkt ( geajou
reerd) is.
Onze beide exemplaren vertonen dezelfde vorm, ofschoon ze aanmerkelijk van grootte verschillen: de kleine stoel ET. 1001 meet 52 cm
lengte, 30,5 cm diepte en 37 cm hoogte; de grote, ET. 5731, successievelijk 76, 43,5 en 61 cm (Afb. 1) .
De holle middenpoot is in beide gevallen van rechthoekige, op zijn
verband geplaatste openingen doorbroken, en steunt op een tussen
de vier hoekzuilen uitgespaard — verhoogd deel van het voetstuk. Deze
1 ) Deze bijdrage wil slechts de in onze Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel aanwezige Ashanti-stoelen meer bekend en begrijpelijk maken; overigens geven wij hier niets nieuws dat in de literatuur nog niet zou te vinden zijn; wij
steunen vooral op de beide boeken van Capt. R. S. Rattray, Ashanti, Oxford 1923, en
Religion 6 Art in Ashanti. Oxford 1927. Voor de verwijzing naar beide werken worden de volgende afkortingen gebruikt: R., a, en R., b.

Ethnogr. Verzameling
Afb. 1. Twee zgn. tronen van het Ashanti-volk, Goudkust, West-Afrika.
van de Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel. Nos. ET. 1001 en ET. 5731.
Foto A.C.L. Brussel

Afb. 2.

Dezelfde Ashanti-tronen van onderen gezien.
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verhoging is onderaan (in het bodemvlak) rechthoekig uitgediept bij het
grote, trapsgewijze bij het kleinste meubel; in het midden van die uitdieping bevindt zich de opening van de cylinderholte van de middenzuil
(Afb. 2) . De voorkant van de verhoging waarop de middenzuil staat is
bij de kleine stoel met een geometrische vlakvulling ( fijn zigzag- en
Landwerk) versierd, bij de grote met vijf rechthoekige openingen doorboord. Alle steunen vertonen --- en dat is esthetisch zeer goed verantwoord! — een kleine zwelling naar het midden toe (cf. de „emphasis"
der Griekse zuilen) ; hun doorsnede is bijna rechthoekig in het ene, bijna
halfcirkelvormig in het andere geval; een baard van veertien driehoekige
tanden versiert de buitenkant van de hoeksteunen bij de eerste en een
van zes halfcirkelvormige motieven bij de tweede stoel; bij de laatste
kregen de steunen nog een fijn zigzaglijn-motief verticaal op hun
voorkant.
Het doorbuigend zitvlak vertoont, onderaan en iets beneden de
buitenboord, een halfcylindervormige knop of „oor". Deze uitwassen
heten inderdaad „oor" en vaak is door elk ervan een snoer gestoken
waaraan een bel hangt (R., a, 110, en afb. 36) .
De baard van getande of halfcirkelvormige motieven aan de buitenkant van de hoekpijlers wordt soms verklaard als zijnde een ver doorgedreven stilisatie van de slang --- welke inderdaad een bekend vruchtbaarheidsmotief bij de Ashanti is en uiteraard dus bij de zin van deze
tronen (vgl. beneden) past .--, en de vier hoekzuilen zelf worden in
verband gebracht met de vier hemelrichtingen. Ik kreeg deze inlichtingen van missionarissen die onder de Ashanti werkzaam waren; bij
Rattray heb ik over beide feiten niets aangegeven gevonden.
Links en rechts, tussen elk steunenpaar, is de zitting met een band
van rechthoekige en halfcirkelvormige doorbrekingen verrijkt. Midden
en dwars over het zitblad van de kleine stoel is de decoratieve baan in
licht reliëf getekend.
Deze „tronen" zijn tegelijk sierlijk en majestueus van lijn. De hoge
boorden van de zitting kunnen dienen als steun voor de handen en
enigszins voor de voorarmen. Voor- en achterzijde van de stoel zijn op
dezelfde wijze bewerkt, zodat zowel de ene als de andere zijde als
vooraanzicht kan dienen.

Stoelenmakers en Stoelentypes
Merkwaardig is hoe deze stukken uit één blok hout, d.i. monoxyl, zijn
gehakt. Als werktuig (zie afb. 152 bij R., b) gebruikt de stoelenmaker:
dissels (met recht of hol gebogen blad) , beitels, mes, priem, gebogen
mes met twee handvatten.

394

ASHANTI-STOELEN

Twee generaties terug, „had elke gebruikte stoel zijn bepaalde betekenis en zijn geëigende naam die het geslacht, of de sociale rang, of de
clan (familiegroep) van de bezitter aanduidde. Het dorp Afwia, op
enige mijlen afstand van Kumasi, was in vroegere dagen het centrum
van de stoelenmakerij. Zonen van de stoelenmaker en zonen van zijn
zusters waren gelijkelijk berechtigd de kunst van het houtsnijden te
leren van respectievelijk vader of oom" (R., b. 271) . Vrouwen hadden
tot dit ambacht geen toegang; tijdens haar katameniale periode mochten
zij zelfs geen arbeidende stoelenhouwer naderen; een ontrouwe vrouw
zou oorzaak zijn voor haar onwetende echtgenoot-stoelenmaker dat
„zijn werktuigen hem erg zouden kwetsen".
De algemene naam voor de Ashanti-hoofdmansstoelen is gwa. Van
31 voorbeelden geeft Rattray (b, af b. 157-187) foto's, en zegt (p. 269) :
„Deze reeks is mogelijkerwijze nagenoeg volledig". Van elke stoel geeft
hij de naam met vertaling en korte uitleg (p. 272-273) . „Vele van de
hier getoonde modellen waren het „copyright" van de Ashanti-koning,
en mochten, in geen geval, worden verkocht op een open markt (Wie
zulks toch deed, zou zijn gedood); ze werden eerst aan de koning
gegeven, die ze dan aan die hoofdlieden overhandigde die hij er mee
wilde vereren" (R., b, 271) .
Ik heb getracht onze twee exemplaren aan de hand van deze 31 stoeltypes te identificeren. Wat de kleinste stoel betreft meen ik te mogen
beweren dat dit is gelukt: de stoel stemt zeer goed overeen met die van
af b. 169 bij Rattray, b, en waarvan deze schrijver op blz. 272 zegt:
„Fig. 169. Mma 'gwa. „De Vrouwenstoel"; een man geeft bij zijn
huwelijk gewoonlijk aan zijn vrouw een dergelijke stoel". En de „Zilveren Stoel" van de Koningin-Moeder van Mampon" (zie beneden) ,
dus ook een „vrouwenstoel", afgebeeld als Fig. 106 door Rattray in zijn
eerste boek, Ashanti, heeft inderdaad eveneens deze vorm.
Voor onze andere stoel is de overeenkomst het grootste
ofschoon
niet zo volledig als in voorgaand geval — met de stoel van Fig. 171,
waarvan Rattray, b, blz. 272, als naam en vertaling aangeeft: Mmarima
gwa, „De Mannenstoel". Het is te hopen dat deze identificering:
„vrouwenstoel" in het ene en „mannenstoel" in het andere geval, juist
is, reeds om deze reden dat we dan een niet onaardige symboliek zouden kunnen zien in het groot verschil tussen de afmetingen van beide
stukken!
Ofschoon bij Rattray geen afmetingen worden aangegeven zodat het
feit niet met zekerheid uit te maken is, dunkt mij toch dat onze grote
stoel in verhouding hoger is dan de door voornoemde schrijver af gebeelde, zodat een extradikke boomstam voor ons meubelstuk is gebruikt.
'
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Vervaardigingsritueel
De geëigende boom voor het vervaardigen van een waardigheidsstoel
is de Osese (Futumia sp.) en de Nyame dua (Alstonia gongensis) .
Maar de zwarte ambachtsman kan niet zo brutaal en zorgeloos te werk
gaan met boom en hout als onze timmerlui dat zouden doen! Immers,
de boom is, volgens het volksgeloof van de Ashanti, een „bezield"
wezen. Hiermee is niet bedoeld dat een of ander „geestelijk wezen" de
boom als zetel heeft verkozen — wat in bepaalde gevallen inderdaad
het geval kan zijn —, doch wel dat alle bomen en planten een onstoffelijk bestanddeel bezitten. Bij vele, nl, de geringere gewassen, kunnen die
geestelijke krachten worden veronachtzaamd, doch niet bij die bomen
waaruit men stoelen houwt!
Zoals de beul bij de Ashanti, aleer tot de onthoofding over te gaan,
zijn voorzorgen neemt t.o.v. de ziel van het slachtoffer, „tracht de houthakker de geest gunstig te stemmen van de boom waaraan hij de bijl
gaat leggen, door offergaven er vóór te plaatsen". Daarbij hoort een
gebed als dit: „Osese-boom, ontvang dit ei en eet, laat niet toe dat het
mes mij snijdt", terwijl hij het ei tegen de stam breekt (R., b, 5-6).
Daarmee is de verzoeningsritus niet ten einde. Aan de verstoorde, „ontlichaamde" en nu zwervende „boomziel" moet haar zetel weer worden
teruggegeven, zij moet weer worden verbonden met haar vroegere stoffelijke verblijf. Vandaar de opeenvolgende consecratie-ritussen bij de
voltooide stoel. „Aldus wordt de stoel een schrijn voor de ontlichaamde
geest van de Osese of Nyame dua" (R., b, 6).
Ook met zijn gereedschap gaat de Ashanti-ambachtsman voorzichtig
en ritueel te werk, alvorens zijn „belangrijke arbeid te beginnen, en ook
in geval dat het niet wil vlotten daar het alaam „weerbarstig" blijkt te
zijn. Palmwijn wordt er over gesprenkeld en evenzo het bloed van een
kip, terwijl het traditionele gebed wordt gericht tot de werktuigen opdat
zij zouden „meewillen" en niet uitschieten en hun meester wonden (R.,
b, 271 } . (Voor deze animistische opvattingen: vgl. bij ons kindertaal,
dichterlijke beeldspraak en in onze taal nog vele reminescenties aan
dergelijke animistische feiten uit ons eigen zeer oud volksgeloof ) .
Nadat boom en werktuigen met het vereiste ritueel zijn bedacht, zal
de houtsnijder nog niet aan het werk gaan vooraleer ook elk krakeel en
elke grief t.o.v. zijn ouders is opgelost.

Een leerrijk geval
In 1922 schonken de „koningin-moeders" (d.i. hoofdmansmoeders,
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als verblijfplaats te nemen. En zo kunnen we hier het merkwaardig feit
vermelden dat bij de Ashanti de stoel de plaats heeft ingenomen van
het gewoonlijk houten — vooroudersbeeld.
„Als na de dood van een wijs opperhoofd het wenselijk wordt geacht
zijn of haar naam en gedachtenis te bestendigen, dan wordt de witte
stoel van laatstgenoemde „gerookt" of gezwart door hem geheel in te
smeren met roet vermengd met eigeel. Hij wordt aldus een „zwarte
stoel" (apunnua), die geborgen in het stoelenhuis (akonnua dan), de
waarde verkrijgt van een als een schat bewaard erfstuk (agyapadie)
van de clan. De stoel die tijdens het leven van zijn bezitter zo innig
verbonden was (letterlijk en figuurlijk gesproken) met diens ziel of
sunsum wordt op deze wijze na zijn dood een schrijn waarin de ontstegen geest, bij speciale gelegenheden, kan worden opgeroepen om er
weer verblijf te houden" (R., a, 92) .
Een dezer gelegenheden is de Adae-ritus, waarvan er twee in de loop
van elke 43 dagen worden gehouden. De ceremonie wordt in het stoelenhuis voltrokken: op elke stoel wordt door de hoofdman een lepel
voedsel geplaatst (bananen- of jamsbrij ) , een schaap wordt geslacht,
het bloed door de „stoelendragers" met hun hand over de stoel gestreken en een stuk van de lies wordt rond de middensteun van de stoel
gebonden; vervolgens wordt nog schapenvlees, aan een stokje geregen,
op elke stoel gelegd, en op iedere stoel nog wijn geplengd. Bij dit alles
horen natuurlijk gebedstoespraken. De stoelen staan op een hoop,
schuin tegen elkaar gezet, en hun voorouderszielen worden nu alleen
gelaten om spijs en drank te kunnen genieten (R., a, 92-93, afb. 20-35).
Er bestaat ook een analoge ritus voor de stoelen van de overleden clanmoeders (R., a, 105-106).
Behalve het Adae of eigenlijke vooroudersfeest zijn er nog andere
gelegenheden waarbij de voorouderszielen in hun stoelschrijn worden
vereerd. Zo is het eerste deel van de A[ahye-ceremonie (R., a, 203205 ) , een soort van oogstfeest bij gelegenheid van het binnenhalen der
nieuwe vruchten, aan de voorouders gewijd: de hoofdmansstoel wordt
met water en zand geschrobd, de wanden van het huis der voorouderstronen met witte en de vloer met rode klei opgefrist; 's anderendaags
begeeft zich het opperhoofd met zijn gevolg naar het stoelenhuis, of fert
wijn op de stoelen, houdt een gebedstoespraak; daarna wordt elke stoel
door zijn speciale drager naar de rivier gebracht; hier wordt er water op
gesprenkeld met een koestaartkwast, terwijl de stoel op de nek van de
drager blijft rusten; met dezelfde kwast wordt nu water gesprenkeld
over het opperhoofd, zijn zonen en clanleden; volk en stoelen keren dan
naar het stoelenhuis terug, waar een schaap wordt geslacht zoals bij de
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van staatsgodsdienst, waarvan het hoge embleem juist een stoel, de
„Gouden Stoel" of Sika 'Gwa, is.
De volle titel er van luidt: Sika 'Gwa Ko ji: de „Vrijdaagse Gouden
Stoel", omdat hij op een Vrijdag op magische wijze door een machtige
priester, Anotchi, uit de hemel zou zijn gedaald en neergekomen op de
knieën van Osai Tutu. Anotchi openbaarde dat deze deels met goud
belegde houten stoel de sunsum (ziel of geest) bevatte van de Ashanti
natie, en dat hun macht, gezondheid, moed en welvaart er in lagen
vervat. Om het feit te bezegelen, mengde Anotchi wat haar en stukjes
van vingernagels van alle opperhoofden, mannen en vrouwen, met een
drankje, waarvan een deel werd gedronken en de rest over de stoel
gestreken.
Wat er ook zij van deze overlevering, zij werd door de Ashanti tot op
onze dagen in ere gehouden. De gewone hoofdmansstoel een schrijn
voor de voorouderszielen en de Gouden Stoel een schrijn voor de ziel
en welvaart der hele natie: het is een mooi sluitend geheel waarvan het
staatkundig belang proefondervindelijk is bewezen.
De Gouden Stoel heeft een zitting, ondersteund niet door vijf maar
door drie stutten waarvan de twee buitenste schuin zijn geplaatst zo dat
ze naar boven toe uit elkaar lopen (R., a, 289; b, fig. 158) . Een der
goudgewichten uit onze verzameling vertoont dezelfde vorm (Afb. 3) .
Voor oningewijden zij opgemerkt, dat de Ashanti een buitengewoon
frisse en interessante volkskunst bezitten: de in „verloren (was)vorm"
gegoten „gewichten" voor het wegen van het goudpoeder, waarop
allerlei onderwerpen staan uitgebeeld (mensen, dieren, voorwerpen,
spreekwoorden) .
Bij de 31 stoel-types door Rattray (b, fig. 158-187) afgebeeld, komt,
behalve de Gouden Stoel, nog slechts één model voor met drie steunen:
fig. 186: Animinkwa 'gwa, de stoel van Animinkwa, een hoofdman van
Wasaw; zodat er grond is voor de mening, dat de gieter hier de Gouden
Stoel heeft willen weergeven.

***
Ons onderwerp geeft ons een treffend voorbeeld van de eenheid, op
Afrikaanse bodem, van het sociale en religieuze leven. Ook is gebleken
welk innig verband er bestaat tussen de kunst in Afrika en de inheemse
cultuur, zodat de kunst er door kennismaking met deze cultuur is te
begrijpen en te waarderen. Ten slotte hebben we, vooral in het geval
van de Gouden Stoel, kunnen opmerken hoe iets, dat voor ons tot louter
symbool is geworden, bij primitieve volken nog een waarachtige inhoud
bezit.
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En na deze uiteenzetting zal de ware inhoud van de woorden door de
oude Sewa Akoto, de Koningin-Moeder, gesproken toen zij in 1922 de
zilveren stoel voor Prinses Mary van Engeland overreikte, worden
begrepen:
„De stoel bevat niet onze ziel gelijk onze Gouden Stoel dat wel doet,
maar hij bevat al de liefde van ons, Koningin-Moeders, en van onze
vrouwen. De geest van deze liefde hebben we aan de stoel gebonden
met dezelfde zilveren kluisters waarmede wij gewoon zijn onze eigen
geest te binden aan de basis van onze stoelen".
Wat voor een oningewijd lezer in deze woorden louter dichterlijk
toeschijnt, was voor de spreekster en haar stamgenoten echt en letterlijk.
Slechts voor „beschaafden" vervaagt de woordinhoud tot ledige
symbolen en „dichterlijke" metaforen!

Afb. 3. Zgn. goudgewicht van de Ashanti, blijkbaar de ,,Gouden Stoel" voorstellend. Ethnogr. Verzameling van de Koninkl. Musea voor Kunst en
Geschiedenis, Brussel, Nr. ET. 53.13.1. Hoogte 34 mm. breedte 65 mm.
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het eerste en wezenlijke voorwerp, waar onze geest door beelden, ideeën
en geloofsartikelen naar streeft is God zelf als de Eerste Waarheid.
Wij aanvaarden n.l. de waarheden „vanwege de goddelijke waarheid"
die God zelf is, niet iets, maar Iemand.
Daarbij moeten we niet vergeten dat het geloven niet uitsluitend een
verstandsdaad kan zijn: het aanvaarden van een waarheid die niet doorzichtelijk is, gebeurt slechts onder aandrijving van de wil. Daarom
hangt de gelovige de Eerste Waarheid aan, omdat Hij de bron is van
geluk en zijn laatste doel: „het voorwerp van het geloof is als zodanig
dat waardoor de mens gelukzalig wordt"; „omdat de Eerste Waarheid,
die het voorwerp is van het geloof, het doel is van al onze verlangens
en handelingen .... daarom werkt het door de liefde"; „het ongeschapen Wezen is voorwerp van geloof onder het opzicht van waarheid,
maar inzoverre Hij liefde wekt, heeft Hij het opzicht van het goede, en
dit is het wat het dynamisme van het geloof tot Hem verklaart ....".
Hierin komt het „persoonlijke" van het geloofsvoorwerp sterk naar
voren: het uiteindelijk geluk van de gelovige is een Persoon.
Daarenboven wordt ons bovennatuurlijk geloven, juist als alle geloof,
bepaald door een „getuigenis". Dit is het getuigenis van God zelf. De
voornaamste factor daarvan is de „inwendige roep van God", wat
noodzakelijkerwijze een „persoonlijk" contact betekent tussen God en
de individuele gelovige. Door de genade bereidt God hem voor en leidt
hem tot het aanvaarden van de waarheid en zo wordt hij tot geloven
gebracht „door het gezag van de goddelijke lering, door wonderen
bevestigd, en wat meer is, door de inwendige aandrijving van God die
uitnodigt". Van dit getuigenis maken de tekenen deel uit, en zij ook
krijgen hun betekenis en waarde voornamelijk door het feit, dat zij door
God worden gekozen en gebruikt voor deze of gene gelovige: het is
altijd God die uitnodigt op een steeds andere wijze. Dit werpt ook licht
op wat de „duistere sprong" van het geloof wordt genoemd: het is een
overgave aan een Persoon Die helpt en leidt en op Wie men leunt,
meer dan een puur aanvaarden van een waarheid. De gelovige wandelt
namelijk niet in de heldere zonneschijn van een hem gedane openbaring,
waarvan hij de waarheid doorziet; er blijft een mysterie met duistere
geheimen in zijn schoot, waar het menselijk verstand slechts tastend
gaan kan. Dan is het ook niet de klaarheid die de gelovige tot overgave
dwingt, maar de uitnodiging en de aantrekking van de openbarende
Persoon met Zijn rijkdom aan kennis en bemoedigende waarachtigheid.
De gelovige grijpt Diens hand om veilig de overtocht te kunnen maken
en de waarheid te bereiken, die boven de krachten ligt van zijn natuurlijk kunnen.
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In feite komt het „persoonlijk" en werkelijkheidskarakter van het
geloof (naar de „voorwerpelijke" kant van wat wij geloven) nog
meer naar voren, als we ons realiseren dat het een „christelijk" geloof
is. Het wordt n.l. wezenlijk bepaald door Christus. Het is een deelname
aan het leven van een Persoon, aan het mysterie van Zijn dood en
opstanding. Door deze bemiddeling is het een Trinitarisch geloof en
een deelname aan het Leven van de goddelijke Drievuldigheid. Zijn
voorwerp is Christus in Wie wij de Drieëenheid ontmoeten; zijn bron is
de genade van Christus, waarin de Vader en de H. Geest werkzaam
zijn; zijn doel is Christus in Wie de God der zegeningen zich openbaart, d.i. de Drieënige God. Op deze wijze is het geloof een oproep,
gericht tot een menselijke persoon, van God-in-drie-Personen door
Christus.
Alhoewel de deugd van geloof rust in het beschouwend verstand, is
het geloven iets waarin de hele persoon van de gelovige tot actie komt.
Analyserend kunnen wij er verstand, wil, geestelijke gevoelens enz. in
ontdekken, maar in de levenswerkelijkheid is het de gave van een persoon aan een Andere. In het geloven doordringt en leidt de liefde de
kennis (wilselementen behoren tot zijn wezen) , en verlangen en liefde
zijn zo innig betrokken bij het vitale gebeuren, dat hun voorwerp door
het verstand gegrepen wordt: „Het is door het geloof dat de geest grijpt
wat hij hoopt en bemint". De geloofsact bezit dus eenheid, niet op het
plan van kennis en liefde, maar in de diepere grond van hun eenheid, in
het geestelijk stuwen van de persoon zelf.
Daarom is een „bekering" ook iets aangrijpends, en doet het zich
dikwijls voor als een „uiteenvallen" en „herbouwen" van een inwendige
wereld. Want niet alleen verandert het geloof oude ideeën, maar het
geeft ook de gedachten een nieuwe richting, bouwt een nieuwe samenhang van overtuigingen op, en brengt een nieuw evenwicht in het innerlijk leven 3
Van uit dit gezichtspunt valt er ook meer licht op de karakteristieke
„duisterheid" van het geloof. Omdat het een onthullen is van een persoon aan een ander, blijft er immer iets verborgens in voor het redenerend verstand, want dit kan een concreet geestelijk wezen niet volledig
peilen. Het is een soort contact met een binnendringen in het ontdekte
wezen, waarvan het levensgebied tot altijd verdere ontdekkingen noodt.
Dit klemt te meer, nu het voorwerp van ons bovennatuurlijk geloven
een Goddelijke Persoon is, die Zich onthult door menselijke getuigen,
en de gelovige een gevallen wezen, wie een grotere dan natuurlijke
)

3)

vgl. R. Guardini, Vom Lebe n des Glaubens.
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duisternis omgeeft. Zo doet zich de geloofsact voor als iets vreemds en
uitstijgend boven de zuivere verstandsorde.
Insgelijks voor de zekerheid van het geloof. Er is minder evidentie en
toch grotere onwrikbaarheid in deze zekerheid, omdat zij niet voortkomt „uit het zien van de gelovige, maar uit het zien van Hem aan wie
men geloof hecht", m.a.w. de zekerheid is niet die van een ingeziene
waarheid, maar van onze aansluiting bij een Persoon die inziet en naar
Wie wij uitgaan door de fragmenten van de aanvaarde waarheden.
Waarom wordt zulk een waarheid aanvaardt? Om haar geloofwaardigheid. In de psychologische en concrete orde wordt deze geloofwaardigheid door ons onmiddellijk beleefd als een eigenschap van een „getuigenis", d.i. niet als de overtuigende helderheid van een idee, maar als
de openbaring van een persoon. De tekenen doen ons door het „getuigenis" heen de aanwezigheid en de actie van een persoon beroeren. Zo
lang wij de tekenen slechts zien met hun logische eigenschappen, blijft
de geloofwaardigheid van een mededeling verborgen: zij moeten ons
aanspreken als een concrete en persoonlijke uitnodiging. De weg naar
het geloof, en later zijn steun, is dit persoonlijk uitgaan, een verlangen
naar zaligende waarheid, aanwezig in een Persoon in Wie licht en
liefde besloten liggen.
Hoe moet een levend bovennatuurlijk geloof, dat stuwt van persoon
naar Persoon, dan machtig uitbreken in een christelijk getuigenis! De
christen getuigt naarmate hij zichzelf geheel geeft aan God en aan zijn
taak: de waarheid, het koninkrijk, het evangelie. Daaraan ligt ten
grondslag een persoonlijke inschakeling in de dienst van Gods woord
en de belichaming van deze toewijding in zijn leven.
Zo was het in Christus, het Mensgeworden Woord, de voornaamste
Getuige, die „een goede getuigenis gegeven heeft'', omdat Zijn leven en
werken een uitstraling waren van een ziel, geheel toegewijd aan de
Vader en de mensen: „daartoe ben Ik geboren en in de wereld gekomen: om te getuigen voor de waarheid" 4 ) .
Zo was het in St Paulus en de Apostelen, afgezanten van Christus,
wier geloof hen tot volledige overgave stuwde in hun apostolaat.
Normaal genomen, heeft de verspreiding van de christelijke Waarheid de tussenkomst nodig van de christen. De tekenen van geloofwaardigheid kunnen niet worden gescheiden van de Eerste Getuige
Christus, noch van de blijvende getuige die in mystieke verbintenis
Hem voortzet en vertegenwoordigt: de Kerk; maar daar vindt ook de
christen zijn plaats. Uit zijn geloof bloeit het getuigenis op.
4)

Joan. 18, 37.
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Het geloven immers schakelt de persoon in, en bij inwendige stuwkracht streeft het naar groter zuiverheid en diepte en volheid; zo dringt
het immer inniger door in de persoon en verwerft een rijker schittering,
werkelijkheid en werkzaamheid. De gelovige ondervindt dan de kracht,
het leven en de vreugde die God hem geeft door het geloof en dit
straalt machtig uit in zijn leven, de hele mens verheffend, doordringend,
richtend, en eenheid gevend. Het verleent hem een „betekenis", die
meer en meer onweerstaanbaar wordt. Daden, gedachten, liefde en
getrouwheid tonen een persoon, geheel toegewijd aan God, geheel door
Hem verlicht: zo openbaart zich door hem Gods werken en Zijn tegenwoordigheid.
Dan roert de aanraking met die gelovige een medemens in de diepten
van diens wezen; het wordt geheel gegrepen door dit levensgetuigenis
en, op zijn beurt, ontvangt hij in persoonlijke ontmoeting de inwendige
aandrijving van de goddelijke uitnodiging tot geloven.
Zo bloeit de kracht van het geloof op in de kracht van het getuigenis;
het is, in zijn diepste grond, eerder een zaak van zijn dan van handelen.
Het christelijk geloofsgetuigen is zo noodzakelijk voor de Kerk, dat er
een sacrament is voor die levensstaat: het Vormsel, het sacrament van
het getuigenis. Het is een sacrament van de volle geestelijke levenswasdom, waardoor de „nieuwe mens" wordt vervolmaakt om een goede
„getuige" te kunnen zijn. Omdat het geloof wezenlijk een „persoonlijke" kracht is, de wortel waaruit het getuigenis opgroeit en het juiste
middel tot christelijke verovering, daarom maakt de H. Geest ons „personen" door ons geloof te vervolledigen en het inwendig geschikt te
maken voor zijn taak.
Apostolaat en ware, duurzame missie-ijver en missie-actie, in welke
vorm ook, vindt dus haar voedingsbodem en haar garantie in een diep,
volgroeid geloof, waar met de inzet van de persoon van de gelovige een
levend en levenwekkend contact is met de Drie-enige God, de Eerste
Waarheid, waardoor de mens wordt „gezaligd". Van zulk een „levend"
geloof is het ook de spontane en veroverende vrucht.

Het

gezinsbedrijf in de Landbouw
door MR FERNAND PION'

H

ET is in West-Europa haast onmogelijk op ernstige wijze over enig
landbouwprobleem te handelen, — van welk standpunt dan ook
als men geen rekening houdt met de sociaal-economische achtergrond. Met andere woorden, men moet uitgaan van het feit dat in onze
gewesten de doorsnee-landbouwexploitatie slechts een geringe oppervlakte beslaat en meestal geleid wordt door een kleine, zelfstandige boer
bijgestaan door zijn gezin 1 ) .
Thans reeds mag er op gewezen worden dat de overgrote meerderheid der West-Europese landbouwbedrijven gezinsbedrijven zijn. Ook
schijnt de toestand steeds verder in die richting te evolueren. Gehuurde
arbeid komt in de landbouw steeds minder voor. De klasse der landarbeiders sterft stilaan uit, wat, uit sociaal oogpunt gezien, een verheugend feit betekent en misschien ëén der interessantste vormen van
deproletarisatie is.
De lof van de landbouw werd vaak gezongen, en de meest ernstige
economen slaan daarbij dikwijls een lyrische toon aan.
Het is trouwens onloochenbaar dat in de agrarische milieu's een
levenskracht schuilt die aan de ganse maatschappij ten goede komt en
dat, waar dit niet erkend wordt, er werkelijk een tekort bestaat aan
waardering voor de landbouw 2 ) .
De algemene belangstelling gaat dan ook, vanzelfsprekend, naar die
landbouwbedrijven waar de geprezen oeroude deugden het stevigst
ingeworteld zijn: de gezinsbedrijven.
Agronomen en economen werken samen om de levenskracht van
dergelijke exploitaties te verzekeren. De wetgever, van zijn kant, heeft
in meerdere landen reeds heel de landbouwpolitiek afgestemd op de
problemen die eigen zijn aan het gezinsbedrijf. Zelfs in de Verenigde
Staten van Amerika, waar de concentratie in handel en nijverheid een
zeer verspreid verschijnsel is, geniet de family farm de steun van de
regering en de Minister van Landbouw in de Truman-regering, de heer
Charles Brannan, verklaarde in 1951 dat de voornaamste zorg van zijn
--

1) Steller wenst hier zijn oprechte dank te betuigen aan Prof. Albert van Houtte,
die zo welwillend was deze nota's te doorlopen vóór hun publicatie.
2) Zulks wordt bevestigd, voor wat België aangaat, door Prof. K. Pinxten, die
hieraan toevoegt dat de Nederlanders er een andere mening op na houden. Zie Grondtrekken van de Belgische Landbouweconomie, Antwerpen, 1947, blz. 9.
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Departement was het bevorderen van het traditional pattern of family
farming 3

).

Het begrip familie- of gezinsbedrijf is nochtans elastisch. Gezien als
een actieve productie-entiteit waar de arbeid in principe geleverd wordt
door de leden van het gezin die voor hun levensonderhoud van het
bedrijf afhankelijk zijn 4 ) , kan het nog zeer verschillende afmetingen
aannemen. De moderne machines stellen een boerenfamilie van normale
omvang in staat ettelijke hectaren te bebouwen met de hulp van slechts
één of twee arbeiders. Toch zal in feite, vooral in weinig uitgestrekte
streken, de gemiddelde bedrijfsoppervlakte eerder bescheiden zijn.
Naar een berekening van de studiediensten der Europese Organisatie
voor Economische Samenwerking waren, in 1953, 53.2% van de dertien
millioen West-Europese landbouwexploitaties minder dan 5 ha groot,
22.4% hadden een uitgestrektheid van 5 tot 10 ha en 14.2% van 10 tot
20 ha. Ze besloegen resp. 12.1, 14.8 en 20.5% van de totale bewerkte
oppervlakte. Bijgevolg blijven 75% van de West-Europese landbouwbedrijven beneden 10 ha en 90% beneden 20 ha; hun gezamenlijke
oppervlakte vormt 50 % van het totaal landbouwareaal.
In Nederland bestrijken slechts 8% van het totaal aantal landbouwbedrijven meer dan 20 ha en in België is deze proportie zelfs herleid tot
5.3%, zoals aangetoond wordt in tabellen I en II, samengesteld uit
gegevens verstrekt bij de algemene landbouwtellingen die in beide
landen plaats vonden in 1950 (aan het einde van het artikel) .
De gemiddelde oppervlakte van de Nederlandse landbouwexploitaties
is 9.5 ha. In België bedraagt ze 6.8 ha.
Het is trouwens opvallend hoe het aantal kleine boerderijen in de
laatste decennia steeds is toegenomen. Vele landarbeiders hebben zich
opgewerkt tot zelfstandige boeren, talrijke plattelandsbewoners die
voorheen, samen met de landbouw, nog een nevenberoep uitoefenden,
hebben dit laatste vaarwel gezegd, vrijwillig of onder drang van de
omstandigheden, bij het verdwijnen van bepaalde huisnijverheden als de
weverij of de klompenmakerij.
Ook de Code Napoléon heeft de vermenigvuldiging der klein-bedrijven in de hand gewerkt door voor te schrijven, dat bij verdeling van een
nalatenschap, in elke kavel zoveel mogelijk dezelfde hoeveelheden roerende en onroerende goederen van dezelfde aard en dezelfde waarde
moesten opgenomen worden. Het gevolg was dat, bij het overlijden van
3) Zie Report of the Secretary of Agriculture. Washington, 1951, blz. 33.
4) Een zeer grondige, hoewel in menig punt betwistbare analyse van het begrip
family farm vindt men bij Theodore W. Schultz, Production and Welfare of Agriculture. New York, 1950, blz. 30 en volg.
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een boer, zijn kinderen dikwijls ieder perceel in gelijke delen splitsten,
opdat met volstrekte zekerheid aan ieder eenzelfde uitgestrektheid
goede en minder goede grond werd toegekend S
Dit is wellicht één van de punten waarin het Napoleontisch wetboek
het meest verouderd is. Het werd opgesteld bij het begin der XIXe
eeuw, toen de Franse Revolutie eenvoudig de grondverdeling had aangeprezen zonder ze werkelijk door te voeren; men wilde de revolutionnaire idealen in de praktijk omzetten. Aan de huidige toestanden, gekenmerkt door een overdreven grondversnippering, is bovenvermelde
bepaling echter hoegenaamd niet aangepast.
Vandaar in de meeste landen de menigvuldige pogingen gericht op
herverkaveling en hergroepering. Zeer verregaande beschikkingen werden in dit verband getroffen in landen als Denemarken en Zwitserland.
In Nederland bepaalt de wet van 28 Mei 1938 dat, wanneer het privéinitiatief te kort schiet, de Minister van Landbouw zelf de nodige maatregelen kan nemen, indien dit, zonder enige mogelijkheid tot betwisting,
vereist wordt door het algemeen welzijn.
In België bestaan dergelijke rechtsbepalingen niet. Wel werd, in Mei
1949, een wet uitgevaardigd die poogt een vrijwillige hergroepering te
bevorderen. Ze kent aan de belanghebbenden de kosteloze bijstand van
de openbare diensten toe voor al wat landmeting en erfscheiding betreft
alsook voor het aanleggen van wegen en waterlopen. Doch in feite moet
men nu, na verloop van vijf jaren, vaststellen dat de practische resultaten van deze wet miniem zijn. Een verder strekkend ontwerp van de
heer Orban, gewezen Minister van Landbouw, werd echter door het
Parlement niet aangenomen.
Nochtans bestaat er in de betrokken middens veel interesse voor dit
probleem en is men er zich bewust zowel van de noodzakelijkheid van
dit soort maatregelen, als van hun economisch-gunstige invloed 6 ) .
Het belang van deze kwestie vloeit voort uit het feit dat, met de
hedendaagse economische ontwikkeling, een landbouwexploitatie slechts
renderend kan zijn wanneer ze een minimum oppervlakte bestrijkt, overeenstemmend met het aantal aanwezige arbeidskrachten.
Het gezinsbedrijf wordt eveneens gekenmerkt door een voortdurende
aanwezigheid van overtollige werkkrachten.
Meerdere enquêtes werden hieromtrent gehouden door specialisten.
De meest gezaghebbende is die welke in 1949 plaats had onder leiding
) .

Zie Prof. F. Baudhuin, Economique apraire. Leuven, 1945, blz. 88.
Dhr. L. van Hove schat dat op die wijze 40.000 ha beste grond zouden kunnen
bijgewonnen worden in België. Zie zijn artikel „Te veel kleine landbouwers?", De
Vlaamse Linie. 2 Maart 1951.
6)

6)

410

HET GEZINSBEDRIJF IN DE LANDBOUW

van Prof. A. G. Baptist, directeur van de Rijkslandbouwhogeschool van
Gent 7 ) . Dit onderzoek betrof 787 bedrijven van 0 tot 20 ha, gelegen in
twaalf verschillende landbouwstreken. De gezamenlijke oppervlakte van
deze bedrijven was 6.656,48 ha; hun gemiddelde oppervlakte, 8,46 ha.
In verband met de arbeidsefficiency werden uiterst belangwekkende
ondervindingen bij deze enquête opgedaan.
In de bedrijven die kleiner zijn dan 5 ha, zijn, bij rationele exploitatie,
slechts 0.8 arbeidseenheden vereist, terwijl er gemiddeld 1.5 beschikbaar
zijn. De aanwezige arbeidskrachten overtreffen dus de behoeften met
90% ( efficiency-index: 190) .
Volgens Prof. Baptist zou echter de arbeidsefficiëntie stijgen naarmate de bedrijfsoppervlakte groter wordt.
Inderdaad in de exploitaties van 5 tot 10 ha wordt het overschot aan
werkkrachten herleid tot 60%; voor de bedrijven van 10 tot 15 ha en
voor die van 15 tot 20 ha bedraagt het nog slechts 39 en 22%.
Uit deze reeks vaststellingen volgt dat het kleinbedrijf beneden 5 ha
als hoogst inefficiënt moet worden beschouwd, daar het zelfs geen
volledige werkgelegenheid biedt voor één persoon, d.i. voor de bedrijfsleider zelf. Die van 5 tot 10 ha daarentegen eisen reeds de volledige
arbeidscapaciteit van de exploitant en vragen bovendien nog een groot
aandeel in de werkzaamheden van zijn echtgenote.
Toch is er slechts plaats voor een derde arbeidskracht in de bedrijven
van meer dan 10 ha.
Als men wil dat minstens één kind in staat zal zijn thuis zijn bestaan
wat toch wenselijk voorkomt aan al wie enig belang
te verzekeren,
hecht aan de familiale waarden,
dan moet men ook besluiten dat de
landbouwbedrijven in onze streken een minimumoppervlakte van 10 ha
moeten hebben.
Sommige beroepsorganisaties hebben, op hun beurt, een gelijkaardig
onderzoek ingesteld. Ze lijken ietwat meer optimistisch, daar ze aannemen dat, in de regel, een bedrijf van 5 à 7.5 ha twee personen op
normale en renderende wijze kan tewerkstellen.
Alle enquêtes leiden nochtans tot dezelfde conclusie: te kleine bedrij.
ven zijn een anti-economisch verschijnsel. Ze kunnen niet produceren in
de beste voorwaarden; een optimale combinatie n.l. van de drie productiefactoren land, kapitaal en arbeid, is er niet mogelijk.
Zuiver economisch gezien is het kleinbedrijf dus te veroordelen;
--- het is tegelijk gevolg en oorzaak van de grondversnippering;
7 ) Zie Prof. A. G. Baptist en H. Waterschoot: „Studiën over het kleine landbouwbedrijf", in Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de opzoekingsstations van
de Staat te Gent, September 1950, blz. 527-609.
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De bezwaren op economisch en sociaal plan, die tegen het klein
landbouwbedrijf worden ingebracht, zijn bijgevolg niet gering.
Op economisch gebied bestaat het grote probleem hierin dat enerzijds
het bruto-rendement van de landbouwexploitatie stijgt naarmate de
oppervlakte ervan kleiner is (wat er op wijst dat het grootbedrijf op
zichzelf niet noodzakelijk een ideaal is) , terwijl anderzijds het rendement van de menselijke arbeid daalt te gelijk met de uitgestrektheid van
het bedrijf. Dit volgt uit de beperkte mogelijkheden van mechanisatie,
arbeidssplitsing en specialisatie, en uit de gebrekkige organisatie van de
arbeid.
Zeker, verbetering is in dit opzicht bereikbaar. De beroepsorganisaties leveren uitstekende voorlichtingsdiensten en staan de landbouwer
bij met raad en daad. Aan hen is het te danken dat er een algemeen
streven bestaat bij de boeren om zich in de eerste plaats te wijden aan
arbeidsintensieve sectoren, voornamelijk aan uitbreiding van weiland en
veeteelt.
Op sociaal gebied staat vast dat het inkomen van de landbouwer al
te vaak ver beneden dat van de andere actieve bevolkingsklassen ligt.
In welke richting moet dan een oplossing voor deze problemen gezocht worden?
niemand zal dit ontkennen — is hoofdzaak
Het menselijk aspect
in deze aangelegenheden. De menselijke waarden, we beklemtoonden
dit reeds, moeten de voorrang hebben boven de stricte bedrijfsbelangen.
Het is onbetwistbaar dat te veel arbeidskrachten afhankelijk zijn van
het kleine bedrijf. Dit laatste moet in zekere mate bevrijd worden van
zijn menselijke last.
Deze ontlasting kan onmogelijk blijven gebeuren op de traditionele
wijze. Splitsing van — reeds te kleine bedrijven om de kinderen een
bestaan te geven is nonsens.
De principiële opwerpingen die geformuleerd worden tegen de z.g.
landvlucht hebben evenmin betekenis. We zijn niet blind voor de sociale
stoornissen die het gevolg kunnen zijn van dergelijke migraties. Doch
het blijft een feit dat de overschakeling van een gedeelte van de plattelandsbevolking naar nieuwe economische sectoren noódzakelijk en onvermijdelijk is. Wie het economische en morele welzijn van de landbouwers wil bevorderen, zal onmiddellijk inzien dat het beter is deze
evolutie te leiden dan ze willoos te ondergaan. De voorzorgsmaatregelen
die zich opdringen liggen op een ander plan. Er zal nl. over gewaakt
moeten worden dat de plattelandsjeugd niet gedwongen wordt tot zo'n
belangrijke stap over te gaan zonder de onmisbare voorbereiding. Daartoe zal het niet alleen nodig zijn voor de boerenkinderen practische
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toegangsmogelijkheden tot het technisch onderwijs te scheppen, maar
ook het gewoon lager onderwijs in aanzienlijke mate te verbeteren, door
het te onttrekken aan locale sleur en gewoonten 9 )
Ook op het economische plan zal men niet moeten terugschrikken
voor gedurfde maatregelen. Geen vrees voor overdreven stoutmoedigheid op bedrij f sorganisatorisch gebied! Een positief programma op korte
termijn hoort tot het domein der mogelijkheden.
De vooruitgang der moderne techniek komt trouwens niet noodzakelijk alleen het overgrote bedrijf ten goede. Zij kan ook verlichting brengen aan kleinere exploitaties die over een minimum van arbeidskracht
beschikken. Tijdens de laatste jaren hebben vindingrijke technici machines ontworpen die aan minder uitgestrekte bedrijven zijn aangepast.
Deze kunnen onschatbare diensten bewijzen, zonder een aanzienlijke
kapitaalsbelegging te eisen. Onze markt zou voor die machines wijd
opengesteld moeten worden.
Tenslotte, voor wat meer bepaaldelijk de Belgische landbouw betreft,
past het dat meer aandacht geschonken wordt aan de ondervinding die
in het buitenland opgedaan werd inzake coöperatie. Wanneer men ziet
hoe in Nederland schitterende resultaten bereikt worden door de
coöperatieve verenigingen van tuinbouwers en melkveehouders, hoe ook
de Franse landbouwers er in geslaagd zijn door samenwerking de
toestand van de graanteelt te stabiliseren, kan men zich de vraag stellen
of de zelfstandigheidsdrang van de Belgische boeren op de lange duur
niet het grootste gevaar is dat hen bedreigt. De onwil en het onbegrip
waarmee ze zich verzet hebben tegenover iedere poging tot krachtenbundeling, moeten, onzes inziens, in ieder geval veroordeeld worden. De
.

coöperatieve zuivelfabrieken die in het leven geroepen werden bewijzen

door hun vooruitgang dat op dit gebied positief en vruchtbaar werk kan
worden geleverd.
***
Is een internationale overeenkomst geschikt om een oplossing van de
hier besproken vraagstukken te vergemakkelijken?
Het is een feit dat het huidig protectionisme niet enkel voordelen aan
de landbouwers biedt. Het sluit ook meestal de grenzen voor hun eigen
export. Daar waar, zoals we boven noteerden, de kleine landbouwers
zich vooral moeten toeleggen op veeteelt om een zeker rendement te
bereiken, beperken de beschermingsmaatregelen in feite zeer spoedig de
productiemogelijkheden, want de sterkste protectie wordt nu juist bijna
9 ) In die zin heeft men voorgesteld de kinderen van meerdere naburige gemeenten
te groeperen in één school met geschikte leerkrachten en een aangepast programma;
ten behoeve van de leerlingen kan een systeem van bus-vervoer ingericht worden.
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overal verleend voor dierlijke producten, en het vinden van buitenlandse
afzetgebieden wordt hierdoor ten zeerste bemoeilijkt 10).
In dit verband zal ongetwijfeld een Europese integratie naast onvermijdelijke moeilijkheden tijdens de overgangsperiode, een onschatbare
verlichting brengen, door een liberalisatie van de internationale handel
in agrarische producten.
Tabel I.

NEDERLANDSE LANDBOUWBEDRIJVEN (1950)

Bedrijfsgrootte

Aantal
bedrijven

oio

Totale
oppervlakte
cultuurgrond
(in ha)

0-5 ha
5-10
10---20
20,-50
50-100
100 en meer

198.943
64.275
48.693
24.521
1.968
165

59
19
14
7
1
0

Totaal

338.565

100

Tabel II.

Bedrijfsgrootte

oio

A ant al
kave ls

300.221
466.338
682.355
704.495
121.434
60.425

13
20
29
30
5
3

398.657
303.513
250.652
111.744
9.224
1.165

2.355.268

100

1.074.955

BELGISCHE LANDBOUWBEDRIJVEN (1950)
Aantal

oio

bedrijven

Totale
oppervlakte
cultuurgrond
(in ha)

0-5 ha
5-10
10-20
20-50
50.--100
100 en meer

147.224
58.154
32.431
11.433
1.781
311

ONce) ce)Wr--+ O
LllNr ■

374.395
411.114
444.684
322.851
120.686
40.203

Totaal

251.334

100

1.713.933

oio

Aantal
kavels

22
24
26
19
7
2

664.758
460.369
320.390
121.028
19.398
3.727

100

1.589.670

10) Cf. Prof. A. van Houtte, „L'agriculture beige en 1952", Bulletin de l'Institut de
Recherches Economiques et Sociales, Leuven, Mei 1953, blz. 310. Vgl. Dr M. E. H.
Camps, De bijdrage van de Westeuropese landbouw in de strijd tegen het dollar-

tekort, Heerlen, 1951, blz. 98 en volg.

De Europeaan
door J. J. C. MARLET
(M r dat Oswald Spengler's Der Untergang des Abendlandes
verscheen (1918), maar zeker daarna is er veel geschreven over
de prognose van Europa, de Europeaan en zijn cultuur, speciaal door de
avondlanders zelf. Het belangrijkste Nederlandse geluid in Europa's
zwanezang was dat van Prof. J. Huizinga in 1935; zijn werk, optimisti
scher van toon dan Spengler's dikke delen, heet echter niet voor niets
In de Schaduwen van Morgen. De dag van morgen werpt nu, twintig
jaren later, nog steeds schaduwen achter zich; wij staan in dit donkere
en dreigende, en vragen ons af van welke aard het morgenlicht moge
zijn, dat zó fel is en tot zulk een contrast in staat.
Uit de reeks van schrijvers, waarvan er ettelijke uitstekend gedocumenteerd zijn, nemen we nu eens een der minst beslagenen, een romanticus. Hermann Hesse publiceerde in 1946 enige „beschouwingen over
oorlog en politiek sinds 1914" onder de titel: Krieg und Frieden 1 ) . De
zevende uit deze bundel is gedateerd in Januari 1918, en begint als
volgt: „Endlich hatte Gott der Herr ein Einsehen und machte dem
Erdentage, der mit dem blutigen Weltkrieg geendet, selber ein Ende,
indem er die grosze Flut sandte". De hele wereld stond onder water.
Ergens dreef de enig overlevende Europeaan op een reddingsgordel
rond en gebruikte zijn laatste krachten om de belevenissen van de
afgelopen dagen te noteren, opdat een eventuele latere mensheid zou
weten dat het zijn vaderland geweest was dat de ondergang van de
laatste vijanden enige uren had overleefd en zich voor eeuwig verzekerd
had van de palm der overwinning. Een log schip naderde aan de railing
waarvan hij nog net voordat hij bewusteloos werd een oeroude patriarch
met een wapperende baard zag staan.
Aan boord gehaald kwam de Europeaan tot zichzelf en ontdekte dat
hij op de ark van Noë was beland. Van elk mensenras en van elke diersoort was één paar behouden gebleven. Ieder gedroeg zich overeenkomstig zijn aard en droeg bij in de vredige huishouding van Vader Noë.
De Europeaan gebruikte zijn schrijfgerei om de aanwezige levende
wezens te inventariseren. De polymorphe bemanning bedacht een nieuw
spel, dat hierop neerkwam dat elk zijn soorteigen kunsten zou vertonen.
„Wie zeigte da jedes Geschópf, was fiir Gaben in ihm verborgen war

V

1)

Zürich, 1946.
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gedegenereerde homo faber die door E. M. Forster beschreven werd in
The Machine stops 2 ) . Zijn verstand heeft gefaald, de volkeren der
aarde nemen hem niet meer au serieux, de verworvenheden zijner voorvaderen zijn hem naar het hoofd gestegen. De wijze blanke man wordt
aansprakelijk gesteld voor de wereldoorlog, hij heeft zichzelf onmogelijk
en in zekere zin ook overbodig gemaakt. God strafte hem door hem als
enige van de voortplanting uit te sluiten, althans van een bloedsbinding
die de continuïteit van het zuivere „blanke ras" zou verzekeren. Als
Hesse de mogelijkheid openlaat voor vermenging met de gekleurde
rassen, beoogt hij niet onwaarschijnlijk de trots aan de kaak te stellen
van de Europeaan, die wel vreemde volkeren tot zijn slaven maakte
maar niet in deze volkeren wilde opgaan en hun levensgenoot worden.
De top van de heilige berg komt het eerste droog, en deze berg reikt niet
alleen om Bijbelse redenen naar de hemel in het Oosten, Hesse's voorkeur gaat blijkens zijn meest bezielde boek (Siddhartha) uit naar het
verre Oosten waar ingetogenheid en rust tot het diepste wezen van de
mensen zijn geworden, en waar de wieg van alle cultuur is blijven
(be ) staan.
Op de door Hesse gerenoveerde ark van Noë ontbreekt de moderne
Amerikaan; misschien omdat hij hem niet noemenswaard vond in dit
bonte kader, omdat hij hem beschouwde als een vrij recente mutatie van
de getransmigreerde Europeaan; misschien heeft hij hem ook wel gewoon vergeten. Huxley plaatste hem daarentegen in het middelpunt van
zijn belangstelling (Ape and Essence) 3 ) . Om de verhouding tussen
Europeaan en Amerikaan te karakteriseren zou ik willen uitgaan van
het toneelstuk van Tenessee Williams: A streetcar named Desire dat
verfilmd werd door Elia Kazan. De inhoud van dit stuk kan symbolisch
worden verstaan. Blanche Dubois (in de film vertolkt door Vivien
Leigh) is niet alleen maar de verlepte publieke vrouw met een hysterische structuur, die op een goed moment in de Streetcar named Desire
plaats neemt en als bij toeval in een ordinair straatje van New Orleans
uitstapt om haar zus Stella te bezoeken. Zij is, ook blijkens haar naam,
sen vermoeide Europese die de realiteit niet aankan en in een fantasiewereldje haar toevlucht heeft gevonden, een intrigante, exponente van
een wankelende cultuur. Zij had ook meiéén naar halte Cemetry kunnen
doorrijden en van daaruit naar de Elysian Fields kunnen gaan. Bij haar
aankomst in New Orleans zegt zij tegen Stella: „Onze voorouders hebben het familiebezit langzaam maar zeker verkocht en verkwanseld, om
te kunnen voldoen aan hun begeerten". Stella leeft tot op zeker hoogte
2) Londen, 1947.
3) Londen, 1949.
27
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gelukkig in haar huwelijk met Kowalski, een primitief reagerende chauffeur. Blanche heeft iets verf ij nds in haar verschijning, iets dat ongerept
is gebleven en stamt uit een hoger gedifferentieerde wereld. Zij begrijpt
niet dat Stella zich kan onderwerpen aan de brute vitaliteit van de
onontwikkelde Stanley Kowalski en probeert haar zus, zich beroepend
op die hogere levenswaarden, over te halen tot een vlucht uit deze platvloerse Amerikaanse lawaaistad. Tevergeefs, Stella blijft man en kind
trouw. Het normale dat tevens het brute is, wint het in dit verhaal van
het verziekte. Blanche gaat onder in de krankzinnigheid en wordt weggereden naar een psychiatrische inrichting, de plaats waar de ontspoorden en gedegenereerden verblijven, sommigen totdat de dood zich over
hen ontfermt. ( Als om de symboliek van dit gegeven nog meer kracht
bij te zetten: kort nadat Vivien Leigh deze rol met onnavolgbare overgave en verbijsterende suggestiviteit had gespeeld, is zij zelf psychotisch
geworden) .
Een dergelijke dramatisering van de verhouding tussen de Europeaan
en de Aziaat wil mij niet te binnen schieten. Zoals de Europeaan de
Amerikaan ziet, gehinderd wordt door diens snelle levenstempo, de
materialistische instelling, de machinaliteit van alle gebeuren, de oppervlakkigheid in het denken en de interessenloosheid op cultureel gebied,
en zich niet thuis voelt in het kinderlijke being to the point en de sfeer
van nuchtere zakelijkheid, zo bekijkt de Oosterling de Europeaan als
een wezen, dat zich zorgen maakt om ogenschijnlijkheden en voorbijgaande dingen, een drukke bewogenheid aan de dag legt over zaken die
de basale levenswaarheden nauwelijks raken en zich niet de tijd gunt
neer te zitten en te wachten en toe te zien hoe „de natuur" onverbiddelijk haar loop neemt. De veelbereisde Prof. W. F. J. M. Krul, een technicus, die de vergelijking Amerika : Europa Europa : Azië, acceptabel maakte, zeide in dit verband 4 ) : „Wij Europeanen meten de tijd aan
onze beschavingsgeschiedenis van minder dan 2000 jaar, de Amerikanen aan een periode van ten hoogste 300 jaar, de Indiërs tellen hun
ontwikkeling bij vele millennia". En even verder: „De Amerikaan ergert
zich aan Europese standsverschillen als uitvloeisel van het feodalisme
der Middeleeuwen, de Indiër ziet de Europeanen als een vrij volk, niet
gebonden aan het kastenstelsel".
Uit de literatuur, die een overbrugging bepleit tussen West en Oost
kies ik C. G. Jung 5 ) , die zich als geen ander verdiept heeft in de Chinese en Indische wijsbegeerte. Jung meent, dat de Europeaan zoveel
grotere mogelijkheden zou hebben indien hij zich aan het Oosten spie4) In een rede op 21 Februari 1954.
5) Het geheim van de gouden bloem, Amsterdam, 1949.
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gelde, zich bezon op de inhoud van de Oosterse boeken der wijsheid,
„wanneer hij zichzelf bleef en uit zijn eigen aard en wezen al datgene
ontwikkelde, wat het Oosten in de loop der eeuwen uit eigen wezen
heeft voortgebracht". „De verruiming van ons bewustzijn moet niet
gaan ten koste van andere vormen van bewustzijn, maar moet tot stand
komen door de ontwikkeling van die elementen in onze psyche, die
analoog zijn met de eigenschappen van de vreemde psyche, zoals het
Oosten zijnerzijds niet buiten onze techniek, wetenschap en industrie
kan" (slotwoord 5
De Europeaan heeft zichzelf in de loop der tijden in discrediet gebracht, zijn wassend intellect deed hem uitstijgen boven alle volkeren
der aarde; zijn macht is nu tanend, hij moest de hegemonie allengs uit
handen geven zoals ook vroegere wereldheersers na een tijd van komen
een tijd van gaan hebben gekend. Zijn rol is echter niet uitgespeeld, hij
is nog niet overbodig geworden, hij heeft een culturele sleutelpositie, om
met Hesse te spreken: hij werd na de bloeddoorlopen chaos van de
wereldoorlog ( en ) niet voor niets door Noë aan boord van de ark genomen, maar om te helpen een nieuwe wereld te bouwen, en dit niet
slechts in de geest. Bij het uitbuiten van deze sleutelpositie moet hij zich,
behalve van aardse middelen, bedienen van de onvergankelijke waarden
van het Christendom. Het geboorteland van Christus ligt tussen wat wij
het Westen en het Oosten noemen. Het Christendom is in wezen niet
Westers noch Oosters. Een cultuur, die daarop gebaseerd is, de Europese cultuur, zou tussen uiterst West en uiterst Oost kunnen bemiddelen indien ze terugkeert tot dit uitgangspunt, zich verrijkt met de oerwaarden die daaraan in het Oosten voorafgingen, en de moderne cultuurpatronen in het trans-atlantische Westen verder bevrucht.
)

Paus Clemens XI
als gevangenishervormer zijner eeuw
Van opsluiting tot verbetering, selectie en individuele
behandeling der gedetineerden
door A. HALLEMA

Paus Clemens XIV (1769-1774 ) is bekend, dat dit opperhoofd
V
der Kerk door leer en voorbeeld, kerkelijke leerstukken en
lijke brieven rechtstreeks als opvoeder der jeugd is opgetreden 1 ). Doch
AN

pause-

veel minder bekend is het, dat diens voorganger, Paus Clemens XI
(1700.1721) als gevangenishervormer is opgetreden en eigenlijk de
eerste jeugdgevangenis ter wereld heeft gesticht, welke deel uitmaakte
van een reeks gebouwen in de Eeuwige Stad, die alle waren bestemd
tot een liefdadig doel. Want ook deze tak van jeugdzorg, de bescherming, reclassering en opvoeding van het verwaarloosde, misdeelde en
misdadige kind, maakte een onderdeel uit van het reeds toen bestaande
maatschappelijk hulpbetoon, al was dit natuurlijk destijds nog heel wat
minder gedifferentieerd dan thans.
Nu in deze tijd van gevangenishervorming en -vernieuwing, een meer
geïndividualiseerde toepassing van straf, doeltreffende kinderbescherming en minder straffe tucht voor minderjarige gederailleerden een
nieuwe fase in de practijk van straffen en strafrecht is begonnen, verdient het wel aanbeveling, om ook eens iets meer omtrent deze weinig
bekende pauselijke jeugdgevangenis te vertellen, „das Bose-BubenHaus in Rom", gelijk de deskundige Krausz dit instituut in zijn boek Im
Kerker vor und nach Christus (1895) niet geheel ten onrechte typeerde.
Natuurlijk zal te dezer plaatse in de eerste plaats aandacht worden
geschonken aan de bouwkundige samenstelling en inrichting ervan, op
zich zelf echter reeds een gewichtige factor voor de dwangopvoeding
der in dit, toen geheel nieuwe strafinstituut, ondergebrachte jeugdige
delinquenten, waarvan de tijdgenoten in Italië en Duitsland met veel
ophef en lofprijzing gewag maakten, doch waarover het nageslacht tot
op onze dagen wonderlijk genoeg en geheel ten onrechte heeft gezwegen. Want het zijn naast de eigenlijke opvoeding, tewerkstelling en
jeugdzorg, afscheiding der jeugdige gevonnisten van de volwassen
delinquenten en een speciale vakopleiding toch wel vooral de inrichting
en samenstelling der gebouwen, die aan deze opvoeding wel ondergeschikt en dienstbaar moesten worden gemaakt, doch welke tevens de
nieuwe opvoedingsidealen moesten helpen uitvoeren en die op zich zelf
als openbaring van nieuwe opvoedingsideeën der gederailleerde jonger
1 ) Zie daarover mijn uitvoerige bijdrage in het R.K. weekblad „De Nieuwe Eeuw",
jaargang 1932.
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ren een daartoe vereiste verschijningsvorm kregen, waardoor een geheel
nieuw soort gevangenis en strafinstituut verrees.
Ook hiervan heeft de Eeuwige Stad dus de primeur.
In de bedoelde pauselijke jeugdgevangenis te Rome heeft men dus
te zien het bij Motu Proprio van Paus Clemens XI d.d. 14 November
1743 tot aanzijn geroepen opvoedingsgesticht voor verwaarloosde jongens bij de beroemde St. Michael. Rechts en links van de stichting paalden, als daarmede eigenlijk één geheel uitmakende, de verwante lief dadigheidsgestichten van het Ospedale Apostolico ten behoeve der mannelijke en vrouwelijke verweesde, verlaten en te vondeling gelegde
jeugd van de Romeinse hoofdstad. Ook was daarbij nog inbegrepen een
verzorgingshuis of verplegingsinrichting voor volwassen invaliden van
beiderlei kunne.
Waarin dan het bijzondere karakter van de pauselijke jeugdgevangenis heeft bestaan, voorzover het de inrichting en bouwkundige samenstelling betrof? Voor we het antwoord op deze vraag zullen geven,
diene eerst iets over de bouworde en inrichting der oude gevangenissen
in het algemeen te worden opgemerkt, om het verschil met het nieuwe
strafinstituut des te beter te kunnen vaststellen. Immers, die bouworde
der jeugdgevangenis te Rome had iets zeer specifieks en karakteristieks,
dat eerst in de tijd onzer Kinderwetten weer „nieuw" zou worden!
Aan de bouwkundige samenstelling en indeling der vertrekken of
zalen, het interieur en exterieur van een gevangenis als gebouw, bestemd tot toepassing der vrijheidsstraffen, is veel gelegen wat betreft de
juiste uitvoering van deze straffen, schreef ik reeds vele jaren geleden
in een uitvoeriger studie over de bouwkundige zijde van het gevangenisvraagstuk 2 ) . Zolang de gevangenissen tot dat doel hebben gediend ( dat is eigenlijk eerst met de oprichting van het oudste tuchthuis hier te lande binnen Amsterdam ten jare 1596) , heeft men het
belang van die zaak dan ook wel ingezien en werd er in de regel naar
gestreefd, om de uitwendige inrichting ten aanzien van de bouw volkomen aan haar doel te doen beantwoorden. Vooral voor de 17e eeuw
kunnen uit diverse tuchthuisbescheiden, grotendeels nog archivalisch
materiaal, verrassende staaltjes van voor die tijd eminente gevangenisbouw worden vermeld. Zo heeft bijvoorbeeld het front van het voormalige Leidse tuchthuis, door de ijverige secretaris-dichter Jan van Hout
tot stand gebracht en in tekening bewaard gebleven in het Leidse Gemeente-archief een opvallende overeenkomst met de f acade van de door
Paus Clemens XI gestichte jeugdgevangenis te Rome.
In de laat-middeleeuwse periode waren de gevangenissen naar soort,
inrichting en herkomst vele en velerlei: in de poorten der steden of in de
kastelen ten plattelande ondergebracht, verder in kloosters, vleeshuizen,
raad- en rechtshuizen; in sommige steden echter reeds als aparte
2 ) Vgl. mijn bijdrage in „Vragen van den Dag" Sept. 1926: Iets over de inrichting
en bouwkundige samenstelling onzer oude gevangenissen, een bijdrage tot de technische behandeling van het gevangeniswezen in vroeger eeuwen, waarin echter alleen
enkele Nederlandse strafgestichten konden worden besproken; verder mijn artikelen
over de bouw en stichtingskosten van het Utrechtse tuchthuis in het Utrechtse Jaarboekje van 1926 en over die van het Leidse gesticht in het Leidse Jaarboekje van 1926.
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„steen" verrezen; men herinnere zich in dit verband het Antwerpse
„Steen",_ thans nog intact doch als museum ingericht, de Leidse en Middelburgse Gravensteen enz. De laatste benaming herinnert er tevens
nog aan, dat deze soort gevangenissen als aparte gebouwen van steen
waren opgetrokken in tegenstelling met de toen nog meest houten
woningen der burgers en de andere publieke gebouwen, uit dit materiaal
bestaande. Die gevangenissen waren toen natuurlijk nog meest arresthuizen of detentiegebouwen, waar de gevonnisten wachtten op de executie der over hen uitgesproken lijf- en levensstraffen. Vandaar dat aan
de steen te Leiden en Dordrecht, Zierikzee en Middelburg dan ook het
schavot en de kaak grensden, waarheen de gedetineerden van uit hun
cellen in de aangeduide huizen van bewaring konden worden overgebracht. Hiervan zijn in de topografische atlas der genoemde gemeenten
nog wel diverse tekeningen en andere afbeeldingen bewaard.
Alleen in sommige kloostergevangenissen, waarbinnen de gestraften
soms gedurende lange tijd verbleven, was de bruikbaarheid der cellen
en vertrekken meer op dat langer verblijf ingesteld en wij vinden daarin
zelfs aparte latrines en dergelijke gemakken, voor die tijd beslist een
weelde bij de bouw en de inrichting der gevangenissen.
Voorzover die gevangenissen overigens poortgebouwen, alleen of in
verbinding met nevengebouwen, dubbel waren, zijn de cirkel- en ovaalvormen met meerdere uitbouwsels bijna uitsluitend de grondslagen geweest, terwijl dan verder benedengronds door talrijke keldergewelven
het aantal apartementen tot insluiting der rampzalige delinquenten nog
vergroot werd onder de sprekende benaming van „dief putten", „lichte"
en „donkere hel", „gaten", „spookhokken", „duvelscamere", „gyools"
enz. Deze cylindrische bouworde bleef vaak ook dan nog gehandhaafd,
indien een of meer vleugelgebouwen de totale bergruimte of capaciteit
vergrootten. Toch werd van die ruimte toen niet zulk een nuttig gebruik
gemaakt als thans in de bestaande koepelgevangenissen van Breda,
Haarlem en Arnhem, waar de rotondevorm, bij welke buiten- en binnenomtrek concentrische cirkels zijn, vooral de surveillance gemakkelijker maakt. Behalve de meestal rechthoekige indeling der oudere, op een
cylindrisch grondvak rustende poortgevangenissen, was de grootte der
diverse vertrekken beneden- en bovengronds zeer ongelijk verdeeld.
Ook die bouworde werd beter en de nuttige ruimte of capaciteit kreeg
meer efficiëncy, toen tegen het einde der 16e eeuw en in het begin der
17e eeuw de eerste tuchthuizen hier te landen werden ontworpen of
verbouwd uit buiten gebruik gestelde gebouwen, ( dikwijls geconfiskeerde kloosters en kerken! ) . Bij de stichting of verbouwing van die nieuwe
strafinstituten: tucht- en spinhuizen, soms ook werkhuizen, was men
bedacht op een meer doelmatige inrichting dan te voren, vooral met het
oog op de arbeid der geconfineerden, hun classificatie naar het ingevoerde arbeidssysteem en de ten dele toegepaste isolering der tuchte
Tingen des nachts, verder op degelijkheid in de bouwconstructie, waarbij
aan de eisen van bewaking en bewaring, surveillance en controle zoveel
mogelijk werd voldaan door een geheel nieuwe gevangenisarchitectuur.
Als voorname voorbeelden van die bouw of verbouw moge hier even
worden gewezen op de tuchthuizen van Amsterdam voor de noordelijke
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en van Antwerpen voor de zuidelijke Nederlanden, terwijl dat van
Hamburg voor de Duitse Hanzesteden met de voorgaande in architectonische zin een waardige trits vormde. Naar moderne bouwbegrippen
en eisen der gestichtshygiëne zouden die strafinstituten ook om die
redenen thans zeker veroordeeld moeten worden, doch de veeltijds
geslaakte verzuchting, alsof van die oude gevangenissen letterlijk niets
deugde en dat het holen waren, in welke de bewoners hun gezondheid
met de dag zagen of voelden wegkwijnen, is nog veel minder historisch
verantwoord.
Dat die beduidende vooruitgang, vergeleken bij de middeleeuwse
kerkers, vooral bestond in de doelmatige bouwkundige indeling, een
verbeterd grondplan, een gewijzigde architectuur als gevolg van de
scheiding in dag- en nachtverblijven voor de gevangenen, dat alles
mogen we hier in verband met de behandeling van ons eigenlijk onderwerp: de pauselijke jeugdgevangenis te Rome, nog slechts even en
vluchtig aanroeren. Het grondplan dier nieuwe gevangenissen, althans
voorzover de tucht- en spinhuizen nieuw werden gebouwd, was de aanwezigheid van een binnenplein of niet bebouwde binnenplaats voor
recreatie en als luchtplaats, ook nog wel ingenomen als werkterrein, met
daaromheen de diverse paviljoens, van het gebouwencomplex, als gegroepeerd om een in de moderne Amerikaanse gevangenissen zo karakteristieke „bull-pen" ter voorkoming van escapades, ondanks die voorzorgsmaatregelen toch nog zo talrijk! Het hofjes- en kloosterachtig
karakter in die aanleg bewijst mede de niet geheel oorspronkelijke herkomst dezer strafinstituten als gebouwen, terwijl de beveiliging ter voorkoming van uitbraak en andere excessen door concentratie der toegangswegen en het doen uitlopen daarvan naar één centraal punt, mede
werd bevorderd.
Zo had dan ook het geheel der gebouwen en terreinen van het Amsterdamse strafgesticht, gehuisvest in het voormalige Karthuizerklooster
aan de Heiligeweg, een groots en kloek aanzien gekregen en was een
der bezienswaardigheden van de stad geworden, „erschien den Zeitgenossen als eine iiberaus groszartige Anlage'', „instar palatii ampli et
spatiosi", gelijk Bornitius er in 1612 met veel lof van getuigde.
De carré-, rechthoek- of onregelmatige trapeziumvorm maakte bij de
fundering der gezamenlijke gebouwen meestal het grondplan uit, althans van de eigenlijke gevangenisruimten, voorzover deze niet waren
gecreëerd uit reeds bestaande en geconfiskeerde kloostergebouwen, terwijl het geheel niet zeiden fraai en bevallig werd aangekleed met een of
meer gebouwen in het front, bestemd tot woonhuizen van de suppoosten, inclusief een regentenkamer, soms ook nog verfraaid of onderbroken door een smaakvolle en artistieke poort als hoofdingang tot de
gebouwen en gedekt door kroonomlijstingen, waarin de naam, een embleem, wapens of een zinspreuk waren uitgehakt. De Amsterdamse,
Utrechtse, Leidse, Goudse, Deventer en andere voormalige tuchthuispoorten en -gebouwen leveren daarvan aardige voorbeelden en sprekende bewijzen.
Het karakteristieke in de bouworde en indeling der vertrekken van
het door Paus Clemens XI gestichte strafinstituut te Rome nu is, dat
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met de toen nog bestaande gevangenisarchitectuur geheel werd gebroken, omdat de opvoeding der jeugdige delinquenten in Katholieke zin
een andere bouwkundige samenstelling van het gesticht eiste, door de
vervulling der kerkelijke plichten gesteld, maar ook om andere redenen
van paedagogische aard: volstrekte isolatie des nachts, controle en surveillance en toepassing van een nieuw werksysteem.
Langs een trap kwam men eerst in het dienstvertrek voor de bewaarders, oppassers of surveillanten, waarvan de uitgang naar de hal tussen
de jongensverblijven enigermate was afgesloten door een houten hekwerk met slagboom, zulks ter voorkoming van ontvluchting naar die
kant. Op de weg naar de hal passeerde men rechts nog een fontein, uit
een groot waterreservoir het benodigde water voor wasgelegenheid en
verder huishoudelijk gebruik verschaffende. Achter die fontein met
waterbassin was een breed raam met blindering aangebracht voor de
lichtinval.
Intussen heeft men begrepen, dat de grote hal tussen de cellen in dit
strafgesticht de open binnenplaatsen van het Amsterdamse separate
tuchthuis voor jeugdige delinquenten verving, om het toezicht, de controle en de surveillance te vergemakkelijken en tevens om gelegenheid
voor werkterrein binnenshuis te bieden, want speciaal in deze hal werkten de gestraften en daarop kwamen hun dag- en nachtverbijven uit.
Zij zaten bij dit werk op banken, welke vastgeketend waren. Links van
de hal was in het vertrek, tot gevangeniskapel bestemd, een groot en
fraai altaar aangebracht. De kapel stond natuurlijk in rechtstreekse verbinding met de sacristie, terwijl men vanuit de kapel ook op het bureau
of in het kantoor der regenten kon komen, waar tevens de administratie
werd gevoerd en de bescheiden werden bewaard.
Merkwaardig was in dit strafgesticht vooral de thans opnieuw ingestelde nachtelijke afzondering, waarvoor de nachtverblijven waren bestemd. Van het als alkoof ingerichte nachtverblijf kwam de verpleegde
in het dagverblijf, terwijl de nachtverblijven elk apart een toilet hadden,
een bouwkundige indeling, die wel zo hygiënisch was, dat er zelfs in de
19e en 20ste eeuw in veel verplegingsinrichtingen tevergeefs naar gezocht kon worden. Maar anderszins ontbrak ook in dit strafinstituut niet
het „schavotje", oord der tuchtiging, waarheen zij werden gevoerd, die
wel terdege tegen de regels van orde en tucht in het huis in opstand
waren gekomen en ter plaatse in ruil voor hun wangedrag een lichamelijke kastijding ontvingen, een en ander naar de begrippen der huistucht
en opvoeding dier dagen. Met een trappenhuis, waarlangs men in de
vertrekken der heren surveillanten en in het verblijf van de prior of
rector van het gesticht kwam, een klein kamertje voor allerlei diensten
gebruikt en de opslagplaatsen voor hout en brandstof is ten slotte het
aantal vertrekken van deze pauselijke jeugdgevangenis opgesomd.
Howard, de bekende Engelse gevangenishervormer der 18e eeuw,
aan wiens verslag van de toestand der Europese gevangenissen zijner
dagen, wij ook deze beschrijvingen ontlenen, sprak met ingenomenheid
over deze beroemde pauselijke gevangenis, „a prison for boys and
young men". Op de hoofddeur of poort er van was deze inscriptie
aangebracht:
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Clemens XI. Pont. Max.
Perditis Adolescentibus Corrigendis
Instituendisque
Ut Qui Inertes Oberant
Instructi Reipublicae Serviant
An. Sal. MDCCIV Pont. IV.
Paus Clemens XI
Voor de verbetering en onderwijzing
der losbandige jeugd,
Opdat zij, die in hun ledigheid schadelijk waren,
Thans, wel onderwezen wordende, voor de
gemeenschap nuttig mogen worden.
In het jaar 1704)

(Vertaald: )

Ook in de vertrekken was een spreuk te lezen, een merkwaardige
spreuk, die niet naliet diepe indruk op de lezer te maken, omdat daarin
was besloten het primaire doel van elke vorm van dwangopvoeding der
verwaarloosde en misdadige jeugd. Die stelregel dan luidde:

Parum est
Coercere improbos
Poena
Nisi probos of f icias
Disciplina.
(Vertaald: Het is slechts van betrekkelijke waarde om door straffen
het verkeerde in de mens uit te roeien, tenzij gij hem daarvoor het goede in de plaats geeft door middel van strenge
tucht) .
Toen Howard in het jaar 1778 ook deze jeugdgevangenis bezocht,
zag hij er vijftig jongens en jonge mannen aan de arbeid, welke in
hoofdzaak bestond uit spinnen en dergelijke textiel-industrie, voorzover
die als handwerk aldaar beoefend kon worden. Blijkens het opschrift,
duidelijk zichtbaar opgehangen:
Silentium!
heerste hier toen reeds het zwijgsysteem! Overigens was het al nieuw,
wat Howard hier zag en zijn indruk van het gehele strafinstituut luidde
onverdeeld gunstig. Ook was er in een andere afdeling van het enorm
grote gesticht nog een paviljoen voor gestrafte of gevonniste meisjes en
jonge vrouwen, welke afdeling later was gesticht en geopend, n.l. door
Paus Clemens XII in het jaar 1735 met het doel, om de losbandigheid
van sommige vrouwen te beteugelen en haar misdaden te straffen.
Er mag hier nog wel even aan toegevoegd worden, waaruit de andere
paviljoens van dit grote gebouwencomplex, die tezamen het beroemde
San Michele van Rome vormden, bestonden en waartoe ze dienden,
opdat daardoor het meer philanthropische dan justitiële karakter van de
eerste jeugdgevangenis ter wereld des te beter moge blijken. Het z.g.
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hospitium van S. Michele dan was een breed en statig, imponerend en
zeer uitgestrekt gebouw, dat een achtergevel had, waarvan Howard de
lengte schatte op ± 270 m ( 300 yards) , terwijl het werd begrensd
door een zevental pleinen of binnenplaatsen, waaromheen de verschillende paviljoens waren gegroepeerd. In enige daarvan, die uitkwamen
op bedoelde binnenplaatsen of pleinen, waren werkzalen voor de beoefening van allerlei handwerken en kunstambachten, waarin de in dit
hospitium opgenomen verpleegden, hetzij wezen of halfwezen, hetzij
verlaten of te vondeling gelegde kinderen en dergelijke misdeelden,
werden onderwezen en opgeleid. Toen Howard er in 1778 op bezoek
kwam, trof hij er omstreeks 200 van deze pupillen aan, die een ieder
naar zijn aard, aanleg en geschiktheid in het zelf gekozen vak werden
onderwezen: boekdrukken, boekbinden, het ontwerpen van patronen en
tekeningen, smeden, timmeren, kleer- en schoenmaken, knippen en
scheren, weven, spinnen, droogscheren en andere takken der textielindustrie. Wanneer de jongens de leeftijd van twintig jaar hadden bereikt, werden zij voor ontslag voorgedragen, kregen een volledig stel
kleren met toebehoren bij wijze van uitzet mee en werden bovendien in
het bezit gesteld van een bepaald bedrag, benodigd om in het vak hunner keuze zich een bestaan te verzekeren.
Wat de verfraaiing dezer gebouwen betreft, zij nog vermeld, dat in
het midden van de hof een schone fontein was opgesteld met verschillende opschriften ter ere van en ter nagedachtenis aan de stichters van
dit vermaarde hospitium van San Michele.
Ook de daarmee verwante gestichtsafdeling palende aan en uitziende
op een andere binnenplaats en die bestemd was tot een verplegingsinrichting voor ouden van dagen en lichamelijk gebrekkigen of hulpbehoevenden, was een grote inrichting, waarin bij Howards bezoek 260
mannen en 226 vrouwen werden verpleegd. Dezen vonden hier allen
een comfortabel tehuis, woonden in net onderhouden vertrekken en
zalen, zodat ik, zegt genoemde Engelse gevangenisdeskundige, met
sommige dezer verpleegden een kort onderhoud hebbende, bevond, dat
zij gelukkig, dankbaar en tevreden waren.
Ten slotte moet nog even iets gezegd worden van de met de hierboven beschreven pauselijke jeugdgevangenis nauw verwante inrichr
ting, n.l. van de pauselijke strafgevangenis voor volwassen aan de Tiber, waarvan de indeling, samenstelling en het gebruik ook dermate van
die der destijds bestaande gevangenissen, zowel in Rome en Italië als
elders en ook ten onzent afweken, dat hier nog in 't kort op dat verschil
de aandacht dient te worden gevestigd.
Deze z.g. nieuwe gevangenis of kortweg „prigione" genoemd, was de
grootste strafgevangenis van die aard te Rome, waarin de misdadigers,
ook de tot de galeien en sommige lijf- of levensstraffen veroordeelden,
werden ingesloten.
De achterzijde ervan stond aan de oever van de Tiber, van waaruit de
galeiers op hun boten of roeischepen plaats konden nemen, terwijl aan
de voorzijde een duidelijk aangebracht inscriptie haar stichter en doelstelling aan wees, aldus:

PALLS CLEMENS XI ALS GEVANGENISHERVORMER

427

Justitiae et Clementiae
Securiori ac meliori reorum custodiae
Novum Carcerem
Innocentius X. Pont. Max.
Posuit
Anno Domini
MDCLV
(Vertaald:
Voor het recht en de goedertierenheid, ten behoeve ener
zorgvuldige en veilige bewaring der strafwaardigen heeft
Paus Innocentius X deze nieuwe gevangenis in het jaar onzes
Heren 1655 opgericht) .
Paus Innocentius X (1644-1655), die als nuntius te Napels, datarius
in Frankrijk en patriarch in Antiochië, vóór hij tot de hoogste waardigheid in de Kerk werd verkozen, steeds veel belangstelling voor het lot
der gevangenen had getoond en die in de vreemde daarom ook verschillende gevangenissen bezocht had, kon in de kerkelijke staat met deze
wetenschap zijn voordeel doen, toen hij voornemens was binnen Rome
een geheel nieuwe gevangenis te bouwen, bedoeld als model voor andere
staten. Deze „prigione" werd dan ook een der oudste modellen van het
cellulaire systeem, om de gevangenen 's nachts zoveel mogelijk te isoleren en overdag zoveel mogelijk in gemeenschap te laten werken.
Daartoe was beneden aan de ene zijde het verblijf voor de tot galeistraf veroordeelden ingericht; aan de andere zijde, eveneens gelijkvloers, de grote keuken met drinkgelegenheden, min of meer een gaarkeuken, met gelagkamer voor de galeiers. Hier tegenover, maar natuurlijk streng ervan gescheiden, was het vrouwenverblijf, bestaande uit
cellen, waarvan er bij Howards bezoek vijf bezet waren en gemeenschappelijke verblij f zalen, waarin een twintigtal gestrafte vrouwen wat meer
vrijheid van beweging genoten. Het aantal bewoonde cellen voor mannelijke gevangenen was destijds nog groter, namelijk achttien, waarvan
echter sommige door meer dan één veroordeelde bewoond konden worden en ook inderdaad bezet werden, aangezien de sterkte toen 68 man
bedroeg. De sluiting dezer vertrekken was zwaar verzekerd, terwijl licht
en lucht slechts door een stevig getralied raam, met eveneens zware
houten luiken voorzien, konden binnendringen, want hier zaten de
zwaarst gestrafte misdadigers. Extra voorzorgen waren genomen tegen
het uitbreken, de vernieling en beschadiging.
In verband met de ernst van de door hen gepleegde misdaden mochten deze gevangenen dan ook niet hun verblij f zaal of vertrek verlaten,
waarvan de deur alleen met toestemming van de gouverneur ter plaatse
werd geopend. De meesten hadden reeds jarenlange kerkerstraf achter
de rug en Howard, die ook in dit huis der tranen en gebeden, vloeken
en verwensingen, complotten en aanslagen, binnentrad, vond vele gedetineerden met bleke en ziekelijke gelaatstrekken doch geen in de boeien
of ijzers gesloten, zoals in de meeste andere gevangenissen dier dagen.
Een aparte afdeling in deze prigione was die der geesteskranke gede-
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Edzard Schaper
romancier van de paradox
door P. B. VAN VLIERDEN

ET is bijna een gemeenplaats te beweren dat bandeloze vrijheid en grenzenloze macht voor de heerser zelf vormen worden van de grootste slavernij.
Minder aanvaardbaar schijnt echter het tegendeel: de volstrekte onvrijheid en
de volslagen onmacht kunnen de grootste macht en de hoogste vrijheid openbaren. Dat is nochtans juist wat Edzard Schaper in zijn beide werken Die Freiheit des Ge f angenen en Die Macht der Ohnmachtigen 1 ) op zeer duidelijke en
overtuigende wijze aantoont.
Deze paradoxale titels zijn geen bedriegelij ke woordspelingen waarmee de
mens zijn onvrijheid en zijn onmacht tracht te ontvluchten. De schrijver belichaamt zijn inzichten in de zeer menselijke situatie van de gevangen luitenant
Pierre du Molart, in het eerste, en van de machteloze kapelaan de Chavannes,
in het tweede boek, die elk op hun eigen manier in aanraking komen met de
blinde staatsmachine onder het Napoleontisch bewind. Deze historische situering
betekent tevens met haar karige gegevens een zeer doorzichtige toespeling op
onze jongste geschiedenis: een voorgenomen ontscheping in Engeland, een
afleidingsoorlog in het Oosten („de oorlog tegen Engeland wordt op het vasteland beslist"), de nederlaag. Daarbij hebben de aangeroerde problemen zulke
actualiteitswaarde dat, zoals de toelichting van de uitgever zegt,
elke lezer
(niet het minst, hoewel weer niet uitsluitend, de Duitser) er zichzelf volledig in
terugvindt. Boven deze actualiteitswaarde reikt echter de eeuwige draagwij dte
van deze boeken die willen aantonen hoe de bovennatuur een oplossing vermag
te brengen in toestanden en problemen waarin een louter natuurlijk inzicht geen
uitkomst meer biedt.
Hoewel beide boeken ook wat het verhaal betreft zeer eng met elkaar verbonden zijn,
het tweede is in de grond toch meer dan een voortzetting van het
zullen wij ze gemakshalve afzonderlijk onderzoeken om dan achteraf
eerste,
te wijzen op hun gemeenschappelijke geestelijke substantie, die ze in de grond
nog nader bij elkaar brengt dan de uiterlijke overeenkomst in feiten en gebeurtenissen.

H

***

Vrijheid is wellicht het hoogste goed voor de mens, die echter helaas al te
dikwijls deze authentieke waarde vervangt door de armzaligste ersatzproducten.
Nochtans bereikt de gevangen luitenant du Molart deze authentieke vrijheid
1)
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eerst nadat alle hersenschimmige vrijheden en bedrieglijk-zakelijke oplossingen
hem hebben bekoord. Door een samenloop van omstandigheden, o.m. zijn
liefde voor gravin d'Anjou, die, buiten zijn medeweten, zich ophoudt met subversieve activiteiten ten gunste der Bourbons, wordt hij verdacht en onschuldig opgesloten. De traagheid van het politie-apparaat laat hem zolang op het
onderzoek wachten tot hij alle hoop opgeeft. Gevangen zijn is volgens de
gevangenisdirecteur een edeler kunst dan het leven van een cavalerie-officier.
Alleszins is het een zeer moeilijke kunst. De geschiedenis van deze gevangenschap is een opeenvolging van verwachtingen, een steeds weer opflakkerende
hoop op een vrijheid welke, overeenkomstig de pogingen van buiten en de eigen
verworven inzichten, een hele reeks metamorphosen door maakt.
Overtuigd van eigen onschuld verwacht hij weldra zijn oude onbezorgde vrijheid weer te vinden en ongeduldig ziet hij uit naar het verhoor dat maar niet
komt. In die wachttijd meent hij in te zien, dat de waanzin een zekere vrijheid
kan verschaffen, maar aan deze bekoring toegeven zou lafheid zijn. Dan houdt
de gedachte aan de geliefde gravin d'Anjou hem staande: zijn liefde wordt het
toevluchtsoord waarin hij aan de gevangenis kan ontkomen.
Onverwacht ziet hij de mogelijkheid opdagen om werkelijk uit de gevangenis
gezonden door gravin d'Anjou,
te ontsnappen, wanneer abbé Frélaud,
hem komt voorstellen met hun hulp en samen met hen naar Engeland te vluchten, verzamelpunt van alle partijgangers van het huis van Bourbon. Hij weigert
echter, niet alleen omdat hij overtuigd is van zijn eigen onschuld en dus met
optimisme het verhoor tegemoet mag zien, maar vooral omdat hij zich bewust is
dat zulke vlucht hem geen echte vrijheid verschaft. Immers deze vlucht zou een
verraad zijn, zo niet tegen Frankrijk zelf, dan toch tegen het Empire, en
dit zou zijn krijgsmanseer voor altijd bevlekken. Zo blijft de gevangene „Ohne
Wahl".
Nadat hij deze grote kans bewust verkeken heeft, „installeert" hij zich in zijn
gevangenschap. Ze was voor hem „Selbstzweck" geworden, „het leven waaruit
hij niet meer kon ontsnappen, dat hem aanvankelijk als zinledig had toegeschenen maar waaraan hij toch een zin wilde geven". Wanneer dan eindelijk het
verhoor een aanvang neemt verlaat hij met spijt zijn cel. Hij ziet nu in dat het
gerecht hem op grond van zeer vage verdenkingen zal veroordelen en het spijt
hem nu dat de gelegenheid tot vluchten onherroepelijk voorbij is. Om aan
waarschijnlijke folteringen te ontkomen blijft er hem maar één uitkomst over
om door eigen beslissing nog de vrijheid te verwerven: de zelfmoord.
Met oneindig veel geduld kan kapelaan de Chavannes aan deze wanhopige de
ware vrijheid aantonen: de vrijheid ván onszelf, de vrijheid door het lijden van
„Gij
Christus. „Ik heb u niets te brengen, niets van deze wereld. Maar ...."
„Wij kunnen de
spreekt van een andere gevangenis" weerlegt de luitenant.
gevangenissen van deze Caesar niet openen, luidt het antwoord, wij kunnen
slechts trachten de gevangenen van de boze te verlossen en van hun boeien te
bevrijden. Wij kunnen een vrijheid verwerven die geen enkele muur kan verstikken". Deze woorden zijn de sleutel waarmee de luitenant zijn werkelijke
gevangenis kan openen. Nu is hij in staat te blijven leven en de smadelijkste
veroordeling te aanvaarden: de degradatie en het koloniaal leger (d.i. een uitstel
van executie) .
Zijn vroegere opvattingen van een vrij leven, de vrijheid in de waanzin, in de
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liefdedroom en in de dronkenschap, de vrijheid in Engeland, de vrijheid door
zelfmoord, zij staan alle thans op het plan waarop vrijheid slechts illusie, droombeeld, begoocheling of bedrog is. De enige werkelijke vrijheid bestaat slechts in
de zuivere betrekking tot God.
Deze gevangenisroman biedt meer dan één gelijkenis met Koestler's Darkness
at Noon. Maar uit de vergelijking der titels blijkt reeds hoe tegenover het pessimisme van de Russische romanfiguur Die Freiheit des Gefangenen een fundamenteel optimisme openbaart. „Sperare contra spem !" De triomf van de hoop
over de wanhoop wordt er grijpbaar in voorgesteld.
Het onverwachte happy end van het verhaal had Edzard Schaper's roman
wellicht niet nodig. Zelfs een terdoodveroordeling kon de vrijheid, die Pierre du
Molart bereikte, niet meer aantasten. Toch is de lezer er de schrijver dankbaar
voor: deze schrijft niet voor de slachtoffers maar voor de overlevenden uit het
totalitair regime. De nederige rol in dienende liefde die de hoofdfiguur voorspeelt is wellicht de mooiste vrucht die de bovennatuurlijke bevrijding kan
afwerpen boven de puinen van een ingestorte wereld.

***
Handelde Die Freiheit des Gefangenen zakelijk over de houding van de
burger tegenover een despotisch regime, de auteur stelde zich op een formeel
bovennatuurlijk standpunt. Er kwamen echter reeds twee priesterfiguren in voor,
die evenals de leken tegenover het regime een verschillende houding aannamen.
Dit is op zich wel normaal: ook priesters zijn burgers van hun land. Maar
Schaper moet toch hebben ingezien, dat de bovennatuurlijke kijk op de levensgang van de mens veel meer mogelijkheden tot ontwikkeling biedt in de ziel
van een priester dan in die van „ein einfacher Soldat". Dezelfde inzichten en
waarde-oordelen als in het eerste boek vinden wij weer in Die Macht der Ohnmiichtigen, maar nu veel scherper toegespitst en dieper gepeild; de kapelaan is
nu eenmaal wél theoloog en voor hem geldt het excuus (,,Ohne Wahl") van de
luitenant niet. Evenals Pierre du Molart in het diepst van zijn wanhopige
gevangenschap de énige vrijheid verwerft, zo ervaart kapelaan de Chavannes,
zijn redder, op de bo dem van zijn onmachtsgevoel tegenover de almachtige
staatswillekeur, de macht die Christus hem in zijn zwakheid meedeelt. Deze
diepere kijk wordt echter in dezelfde materiële verhoudingen geprojecteerd:
tegenover de houding van de luitenant stond die van abbé Frélaud en Hortense
d' Anj ou, tegenover die van de kapelaan staat die van zijn hoogsteigen pastoor,
die evenals de uitgewekenen en mét hen voor het herstel der Bourbons een
intense, de kapelaan echter onbekende, activiteit ontplooit. Chronologisch speelt
de tweede roman zich af, deels later, maar deels ook gelijktijdig met de eerste,
hetgeen ettelijke variaties op het eerste thema maar ook helaas herhalingen
veroorzaakte.
Bij alle gelijkheid van compositie is de tweede roman echter nog geen heruitgave van de eerste, maar integendeel een zoeken naar de laatste geestelijke
fundering ervan. Dit verband kunnen wij als volgt formuleren: de gevangene
bereikt een bovennatuurlijke vrijheid krachtens een geestelijke herwaardering die
haar laatste grondslag vindt in de macht van Christus, welke zich openbaart in
de onmacht van een eenvoudige priester. Het wordt een hernieuwde peiling
waardoor op dezelfde plaats en in gelijke omstandigheden een diepere geestelijke laag wordt aangeboord. In de persoon van de kapelaan wordt het gegeven
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dekerk
kerkhet
hetlaatste
laatstebolwerk
bolwerkisisgeworgeworden van
van de
de persoonlijke
persoonlijke vrijheid
vrijheid en
en de
demenselijke
menselijke waardigheid.
waardigheid. Kapelaan
Kapelaan de
de
in voor
voor onze
onze tijd
tijdhelaas
helaas bijna
bijnabanale
banaleomstandigomstandigChavannes
Chavannes isis een priester die, in
heden,
een zuiver
zuiver bovennatuurlijk
bovennatuurlijk standpunt
handelt. Hij
Hij isis
heden, vanuit een
standpunt denkt
denkt en handelt.
geen dronkaard, geen
geen wonderdoener,
wonderdoener, geen
geenoutcast,
outcast, geen
geenmartelaar,
martelaar,geen
geensubtiele
subtiele
heresiarch,
die met
met zijn
zijn twee
twee voeten
voetenininonze
ónzewerkelijkheid
werkelijkheidstaat.
staat.
heresiarch, maar een mens die
ergens een
een eiland
eiland waar
waar de
dehemel
hemelde
deaarde
aarderaakt,
raakt,
Het bovennatuurlijke
bovennatuurlijke is
is niet ergens
maar het doorstraalt
doorstraalt en
en doorzindert
doorzinderthet
hetmeest
meestactuele
actuelegebeuren.
gebeuren.
de voorgaande
voorgaande roman.
roman. Daar
Daarnam
nam
Deze politieke actualiteit
actualiteit is
is dezelfde als in de
de auteur geen
geen exclusieve
exclusieve stelling
het plan
plan der
derfeiten.
feiten.Evenals
Evenalsabbé
abbéFréFréstelling in op het
laud krijgt hier
hier de
de pastoor
pastoorde
degelegenheid
gelegenheidom
omzijn
zijnhouding
houdingteterechtvaardigen.
rechtvaardigen.
Op zijn
zijn sterfbed zegt
zegt hij
hij aan de commissaris
commissaris waarom
regime bestreed:
bestreed:
waarom hij
hij het regime
"Omdat ik hartgrondig en in geweten
verafschuwd, uw
uw régime
régime„Omdatikhrgone
geweten uw geweld heb verafschuwd,
en bloeddorst,
bloeddorst, met
met list en boosheid
boosheid ....
jja,a, als
als een
een werk
werk van de Boze, met leugen en
..
en dat was
was mijn
tégenhet
hetonrecht
onrechtkrachkrachmijn recht.
recht. Dat
Dat was
was het
het goddelijk
goddelijk recht
recht....
.... tégen
Eenstetemeer
meerzien
zienwij
wijhier
hierhoe
hoededeschrijver
schrijvertegentegentens
tens hetwelk
hetwelk gij
gij heerst
heerst ....
....".".Eens
over zijn lievelingsfiguren,
lievelingsfiguren, die
diepten Gods
Gods vrijheid
vrijheid en
enmacht
macht ontmoetontmoetdie uit de diepten
ten, mensen stelt die ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een rechtvaardige
rechtvaardige strijd
strijd voeren.
voeren. Maar
Maartenslotte
tenslotte
zij het
het geweld
geweld met
met
waren deze laatsten niet tegen het
het geweld
geweld opgewassen
opgewassen omdat zij
is, door
doorhun
hunschijnbaar
schijnbaarvastberaden
vastberaden en
en
geweld
keren. En wat
wat erger
erger is,
geweld wilden
wilden keren.
krachtdadig optreden
optreden lieten
lietenzij
zij zich
zich soms
soms verder
verder dan
danhet
hetgeoorloofde
geoorloofdemeesleuren.
meesleuren.
"Als
slechts zo
„Als elk van ons slechts
zo zuiver
zuiverhad
had kunnen
kunnen handelen
handelen als
als de
de zaak
zaak is,
is, dan
dan ....
... .
Maar
juist mijn
mijn schuld".
schuld". Zo
Zo veroordeelt
veroordeelt de
de pastoor
pastoor zelf,
zelf, niet
niet zijn
zijn
Maar daar begint juist
houding, niet zijn inzichten, maar ongeoorloofde methodes die hij had menen tehouding,etzjcmarongelfdthsijament
moeten aanwenden.
aanwenden.
Doch evenals
evenals de luitenant
luitenant voor
voor zichzelf
zichzelf had
hadtoegegeven
toegegevendat
datdedeuitgewekenen
uitgewekenen
de houding
houding van
vande
depastoor
pastoor
misschien
misschien gelijk hadden, zo kan de kapelaan evenmin de
"De Kerk
Kerk had
had in
inde
dewereld
wereld
veroordelen
zelfs de noodzaak
noodzaak van
veroordelen en
en ziet
ziet er
er zelfs
van in:
in: „De
pastoor en als
als hijzelf)
hijzelf) nodig.
nodig. En
Enbeide
beidearmen
armen
beide
(mensen als
beide armen
armen (mensen
als de pastoor
gaven aan mensen
mensen van hun tijd
tijd sterkte
sterkte voor
voor alle
alle eeuwigheid.
eeuwigheid. Werden
Werden de
de zwak-
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heden van de
om aan
heden
de pastoor
pastoor niet
niet geopenbaard
geopenbaard om
aan alle mensen
mensen aan
aan te tonen
tonen dat
dat
zelfs elke
elke menselijke
menselijke vergissing
vergissing nog gerechtigheid
gerechtigheid voor
inhield als ze
ze de
de
voor God
God inhield
wereld wilde
wilde voeren
voeren naar
naar een
een goddelijke
goddelijkeordening
ordening?"
Dezeverzoenende
verzoenendegedachgedach?" Deze
te, door het
het bovennatuurlijk
bovennatuurlijk inzicht geïnspireerd op
op het
hetplan
planvan
vandedetegenstrijtegenstrijdigheden in de
de wereld,
wereld, isis evenals
evenals in
inhet
hetgeval
gevaldu
duMolart
Molarthet
heteerste
eersteonmiddellijk
onmiddellijk
zichtbaar resultaat
resultaatvan
vaneen
eenlevenshouding
levenshoudingdie
die vóór
vóór alles,
alles, maar
ook in alles
zichtbaar
maar ook
alles met
met
zou men
meneen
eenmaatstaf
maatstafkunnen
kunnenhebben
hebbenvoor
voor
christelijke maatstaven meet. "Hoe
„Hoe zou

mensen,
ze tetemeten
metenaan
aandedeGodmens,
Godmens,enenhoe
hoekan
kanmen
menin in zijn
zijn tijd
tijd wegwegmensen, zonder ze
wijs geraken indien
indien men
menniet
nietdedeeeuwigheid
eeuwigheidheeft".
heef!".
Duidelijk
toont Schaper
Schaper hiermee
hiermee aan
aan dat
dat het
hetbovennatuurlijk
bovennatuurlijkchristendom
christendomniet
niet
Duidelijk toont
los staat van het leven in de
de wereld,
wereld, in
inonze
ónzewereld,
wereld,maar
maar dat
dat het
het er
er integendeel
integendeel
de hoogste uiting,
uiting, de
dejuiste
juistemaatstaf
maatstafen
ende
delaatste
laatsterechtvaardiging
rechtvaardigingvan
vanis.is.

****
* *
Men zou nu, afgaand
afgaand op inhoud
inhoud en
en vorm
vorm van
van Die Macht
Macht der
derOhnmiichtigen
Ohnmächtigen
de indruk
indruk kunnen
kunnen hebben
hebben dat
dat deze
dezeroman,
roman,vergeleken
vergelekenmet
metSchaper's
Schaper'svroeger
vroeger
LetzteAdvent,
Advent, weinig nieuws
nieuws brengt.
brengt. Mutatis
Mutatis mutandis
mutandis zouden
zouden wij
wij in
in
werk Der Letzte
de figuren van de pope Feofan,
Feofan, vvan
Sabbas, van Ilj
Iljaa Serafimovitsch, van
an diakon Sabbas,
commissaris
kapelaan de
de Chavannes
Chavannes en
en
commissaris Botchkarens,
Botchkarens, voorlopers
voorlopers kunnen zien van kapelaan
Inhun
hun
zijn
pastoor, van luitenant
luitenant du Molart,
Molart, van
van de
de commissaris
commissaris du
du peuple.
peuple. In
zijn pastoor,
geheel handelen
geheel
handelen beide
beide boeken
boeken over
over de
dezeer
zeerongelijke
ongelijkestrijd
strijdvan
vanmachteloze
machteloze
bedienaars
almachtige vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
vaneen
eendespodespobedienaars der
der Kerk
Kerk tegenover de almachtige
in beide
beide boeken
boeken dezelfde.
dezelfde.Telkens
Telkensondergaan
ondergaan
tische
atmosfeer is in
tische staat.
staat. Ook de atmosfeer
wij
het onvermoeid
onvermoeid uitrafelen
uitrafelen van
van de
demeest
meestonvatbare
onvatbare angstpsychose,
angstpsychose, die de
de
wij het
schrijver,
goed
schrijver, achtereenvolgens
achtereenvolgensopgejaagd
opgejaagddoor
doorGestapo
Gestapoen
enM.K.V.D.,
M.K.V.D., wel zeer goed
moet kennen.
kennen.
Toch zijn er
er o.m.
o.m. twee
tweepunten
puntenwaarin
waarinbeide
beideromans
romansvan
vanSchaper
Schaper grondig
grondigvan
van
elkaar
eerste behandelt
behandelt typisch
typisch Russisch-orthodoxe
Russisch-orthodoxe toestanden,
toestanden, de
de
elkaar verschillen.
verschillen. De
De eerste
tweede specifiek Katholieke.
Katholieke. Dit
Dit onderscheid
onderscheid werd niet
niet alleen
alleen door
door het
hetromanromangegeven zelf
zelf vereist,
vereist, en
enevenmin
evenmindoor
doorlouter
louterbiographische
biographischerealia.
realia. De
Deverandeverandering is o.
o.i.i. mede te wij
wijten
leven, en
enhet
het
ten aan
aan de ommekeer in schrijver's geestelijk leven,
wijhier
hiervooral
vooralbesproken
besproken
zal
geen toeval
toeval zijn
zijndat
datdededubbele
dubbeleroman
romandie
diewij
zal wel geen
de
hebben,
periode die
die onmiddellijk
onmiddellijk zijn
zijn toetreden
toetreden tot
tot de
hebben, geschreven
geschreven werd
werd in
in de periode
R.K. Kerk voorafgaat. In
In hoever
hoever de
de hier
hier aangesneden
aangesneden problemen
problemenzelf
zelf determinedeterminewij hier
hier
rend waren
waren voor zijn bekering
bekering is een te
te delicate
delicate en
en intieme
intieme vraag,
vraag, die
die wij
onmogelijk kunnen behandelen.
behandelen.
Wat de
de kunst
kunst zelf
zelfvan
vanSchasper
Schaper betreft toont reeds
reeds een
een oppervlakkige
oppervlakkige vergelijvergelijzij zich
zichdoor
dooreen
eenvergedreven
vergedreven
king tussen de vroegere
vroegere en
en de
de latere
latereroman
roman aan,
aan, dat
dat zij
versobering merkelijk
vereenvoudiging van
van het
hetromangegeven
romangegeven
merkelijk verdiept
verdiept heeft.
heeft. De vereenvoudiging
heeft de
de auteur
auteur in staat
staat gesteld de
de inwendige
inwendige beleving
beleving nog
nog dieper
dieper tete ontleden.
Wat een te vluchtige beoordeling als een herhaling zou beschouwen beantwoordtWatenvluchigbordasenhligzoubcwenatord
a
eens
meer aan
aan een
een drang
drang om
omeen
eenprobleem
probleemdat
datdedeauteur
auteurobsedeert
obsedeerttot
totzijzijn
eens te meer
laatste kern te herleiden.
latsekrnhid.
juist gelegen
De uitzonderlijke
uitzonderlijke waarde
waarde van
van Die Macht
Macht der
derOhnmáchtigen
Ohnmächtigenisis juist
het
in het
het feit
feit dat
datde
deversobering
versobering die
diedoor
doorde
deproblematiek
problematiek werd
werd vereist,
vereist, aan
aan het
werk,
áls kunstwerk
kunstwerk zelf, ten
ten goede is
is gekomen.
gekomen.
werk, als

nieuw thema
thema van Mauriac
Mauriac
Een nieuw
DR R.
R. HOSTIE S.J.
door PROF. DR

EEN

EN schrijver,
schrijver, gezegend
talent isisFrancois
François
gezegend met
met succes,
succes, met
met invloed
invloed en met talent
Mains
Mauriac. Hij
Hij had
had het
hetvoorrecht
voorrecht dat
datzijn
zijneerste
eersteverzenbundel,
verzenbundel, Les Mains
Mauriac.
jointes (1909),
(1909), door niemand
niemand minder
minder dan
danMaurice
MauriceBarrès
Barrèsals
alseen
eenveelbelovend
veelbelovend
jointes
Nade
deoorlog
oorlog1914-1918
1914-1918
debuut hemelhoog
hemelhoog werd
werd aangeprezen.
aangeprezen. Na
en buitengewoon debuut
zijn romans
romans telkenj
telkenjare
een immer
immer groeiende
groeiendelezerskring
lezerskringmet
metspanspanwerden zijn
are door een
ning verwacht.
beurt tot
tot lid
lid van
van de
de Académie franfranverwacht. In 1933 viel hem de eer te beurt
worden verkozen.
verkozen. Asmodée,
Asmodée, zijn eerste toneelstuk, oogstte
oogstte in
in 1938
1938 een
çaise te worden
de tweede
tweede wereldoorlog,
wereldoorlog, waarin hij
hij zeer
zeer moedig
moedig aan
aan het
het
algemene bijval.
algemene
bijval. Na de
tenslotte de
dehoogste
hoogsteinterinterintellectuele verzet
deelgenomen, verwierf
verwierf hij tenslotte
intellectuele
verzet had deelgenomen,
hij werd
werd bekroond
bekroond als
als Nobelprijs-winnaar
Nobelprijs-winnaar voor
voor letterkunde
letterkunde
nationale erkenning: hij
1952.
in 1952.
Reeds
Reeds langs zijn romans
romans bereikte
bereikte Mauriac
Mauriac een
een ruim
ruim lezerspubliek.
lezerspubliek. Doch
Doch meer
meer
door zijn
zijn essayistisch
essayistisch werk
het bijzonder,
bijzonder, door
door zijn
zijn regelmatige
regelmatige
nog door
werk en,
en, heel
heel in het
de Figaro
Figaro en in het
het weekblad
weekblad L'Express speelt hij een
een zeer
zeer opmerkeopmerkeartikelen in de
lijke rol in het
het Franse
Franse leven.
leven. Daarbij
Daarbij waagde
waagde hij
hij zich
zich op
op allerlei
allerlei gebied
gebied en
enbreidbreidzijn invloed
invloed gestadig
gestadig uit.
uit.
de zich zijn
Deze
positie als
Deze uitzonderlijke
uitzonderlijke positie
als letterkundige,
letterkundige, die ingrijpt
ingrijpt in
inhet
heteigentijdse
eigentijdse
soms
Mauriac niet
niet alleen
alleen te
te danken
dankenaan
aanzijn
zijnscherpe
scherpepen
penenenzijn
zijnsoms
gebeuren, heeft Mauriac
en hartstochtelijke
hartstochtelijkeaanvallen,
aanvallen,maar
maarevenzeer
evenzeeraan
aanzijn
zijnspecifiek
specifiekschrijversschrijversheftige en
Hij behoort
behoorttot
toteen
eengeneratie
generatiewaarin
waarinzovele
zovelegroten
grotenvan
vanverschillende
verschillende
talent. Hij
geaardheid - Alain-Fournier,
Alain-Fournier, Psichari,
Psichari, Romains,
Romains, Bernanos,
Bernanos, Gide, Duhamel,
Duhamel,
Claudel e.a.
e.a. - de Franse Letteren
Letteren eer
eer aan
aan deden.
deden. Doch Mauriac,
Mauriac, trouw aan
aan zijn
zijn
Pascal, spreidde
spreidde de meest treffende en
grootmeesters Racine en
en Pascal,
ende
demeest
meestklasklasgrootmeesters
sieke
toon. Zeer
Zeer terecht
terecht motiveerde
motiveerde de
de Nobelsieke waarden
waarden van het Franse genie ten toon.
prijs-jury van Stockholm
Stockholm haar oordeel door
door te
te wijzen
wijzen op
op „het
"hetartistieke
artistieke gehalte
gehalte
prijs-jury
van Mauriac's
Mauriac' s doordringende ontleding
ontleding der
der menselijke
menselijke ziel".
ziel".

** ****
die begin Juni van de
Mauriac's laatste roman,
roman, L'Agneau,
L' Agneau, die
de pers
pers kwam,
kwam, is
is een
een
nieuw
getuigenis van zijn
zijn groot
groot schrijverstalent.
schrijverstalent. Het
Het zeer
zeereenvoudige
eenvoudige thema
thema
nieuw getuigenis
spoedt onverbiddelijk naar
naar zijn
zijn tragische
tragische ontknoping.
ontknoping. Xavier
XavierDartigelongue,
Dartigelongue,een
een
22 jaar,
van Bordeaux,
Bordeaux, zijn
zijn geboortestad,
geboortestad,
j aar,stapt
stapt in
in de
de trein die hem van
jongeman van 22
naar Parijs zal voeren,
seminarie zal treden.
treden. Gedurende
Gedurende de
de reis
reis
voeren, alwaar
alwaar hij
hij in het seminarie
maakt
die op
op het
het punt
puntstaat
staatzijn
zijnvrouw,
vrouw, Michèle
Michèle
maakt hij
hij kennis met Jean de Mirbel, die
Pian, voorgoed te verlaten.
verlaten. Xavier
Xavier bezwijkt
bezwijkt eens
eens te
te meer
meer voor
voorde
deaandrang
aandrangzich
zich
in te leven in anderen - "la
des autres",
autres", zo
zo veroordeelt
veroordeelt zijn
zij ngeestelijke
geestelijke
„la tentation des
leider deze neiging - en aanvaardt tenslotte het
het voorstel
voorstel van
van Jean.
Jean. Deze
Dezelaatste,
laatste,
vol haat tegen God en
en godsdienst,
godsdienst, belooft
belooft naar
naar zijn
zijn vrouw
vrouw terug
terug tetekeren,
keren, indien
indien
tot iedere
iedere prijs
prijs van
van zijn
zijn roeping
roeping
Xavier met hem meekomt.
meekomt. In
In feite wil hij hem tot
hijzijn.
zijn
afhouden. Xavier
Xavier weet
weet de
de gevolgen
gevolgen van
van zijn
zijnbeslissing.
beslissing. Voorgoed
Voorgoedheeft
heefthij
rust verspeeld en vervalt in een
een kwellende
kwellende tweestrijd:
tweestrijd: volgt
volgthij
hij zijn
zijneigen
eigenverlanverlangen of Gods ingeving
Te Larjuzon,
Larjuzon, op
op het landgoed
landgoed van Mirbel, treft Xavier
gen
ingeving?? Te
Xavier
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niet alleen Michèle aan, doch ook
ook Dominique,
Dominique, de
desecretaresse
secretaresse van
van Mme
Mme Brigitte
Brigitte
hij
Pian,
verliefd. Toch
Tochgeeft
geefthij
Pian, Mirbels
Mirbels schoonmoeder.
schoonmoeder. Hij
Hij wordt
wordt op Dominique verliefd.
haar
kleine Roland,
Roland, het
het weeskind
weeskind dat
dat Michèle
Michèle en
enJean
Jean als
als
haar ook
ook weer
weer op
op om de kleine
proef hadden opgenomen
opgenomen maar
maar weldra uit onbegrip
onbegrip verstoten,
verstoten, te
te redden.
redden. Jean
Jean de
de
Mirbel,
ontglipt, temeer
temeer omdat
omdat hij
hij zich
zich
Mirbel, woedend dat zijn slachtoffer Xavier hem ontglipt,
onweerstaanbaar
jongeman die hij
hij wil
wilafbrengen
afbrengenvan
van zijn
zijn
onweerstaanbaargehecht
gehechtvoelt
voelt aan
aan de
de jongeman
roeping, rijdt hem tegemoet. Op de donkere weg overrijdt hij Xavier, die perroeping,jdthmoe.OpdnkrwgoveijthXar,dp
fiets terugkwam. Was het
het zelfmoord,
zelfmoord, moord
moordofofongeluk
ongeluk?
"Jeanaacherché
cherchéààfaire
faire
? „Jean
mourir un
un garçon
Ie désirait",
désirait", insinueert
insinueert Brigitte
Brigitte Pian,
Pian, de
de "pharisienne".
mourir
garçon qui le
„ pharisienne"
„Comment imaginer
imaginer Ie
le suicide
?" vraagt
vraagt de ongelovige
"Comment
suicid.e d'un
d'un saint
saint?"
ongelovige doch
doch correcte
correcte
pastoor van
van Baluzac,
Baluzac,die
die op
op de laatste
avond nog had gepoogd Xavier
pastoor
laatste avond
Xavier van
van zijn
zijn
"bedrieglijk en illusorisch" geloof af te brengen. Deze twee antwoorden brengt„bedrigljknusoch"efatbrng.Dzewatordnbg
samenzijn, verenigd door hun
hun
Jean
nacht waarin
waarin ze weer samenzijn,
Jean over aan
aan Michèle in de nacht
gemeenschappelijk schuldgevoel.
schuldgevoel. Jean
Ie pleurons-nous,
pleurons·nous, MiMigemeenschappelijk
Jean besluit:
besluit: „Pourquoi
"Pourquoi le
chèle ? 11
I1possède
possède enfin
enfin Celui qu'il
chèle?
qu' il aa aimé".
aimé".
Deze rechtlijnige
rechtlijnige tragedie
tragedie in een
een uiterst
uiterst sobere
sobere stijl gehouden, met
met een
een climax
climax
die vooral in het tweede
tweede deel
deel overweldigend
overweldigendsterk
sterkisisuitgewerkt,
uitgewerkt, speelt
speeltzich
zichafafinin
het gewone
gewone milieu
milieuvan
vanMauriac's
Mauriac's romans:
romans: burgerij
burgerij en
en landadel
landadel van
vanBordeaux
Bordeauxen
en
omgeving. Niettegenstaande
omgeving.
Niettegenstaande het feit
feit dat
datMauriac
Mauriac drie
drie personages
personages - Brigitte
Pian, Jean
Jean de Mirbel en
en zijn
zijn vrouw,
vrouw, Michèle
Michèle - uit een vroeger
vroeger werk,
werk, La Pharisienne, opnieuw
voert, zijn
zijn er
er toch
toch opvallende
opvallende trekken
trekken in
in dit
ditwerk,
werk,
opnieuw ten
ten tonele voert,
die sterk contrasteren
met al
al wat
wat Mauriac
Mauriac ons
ons tot
tot nog toe
contrasteren met
toe geschonken
geschonken heeft.
heeft. Zo
Zo
-techniek, die de hele
flash-back-techniek,
hele uitbouw
uitbouw van
van de
deroman
romandraagt;
draagt; zo
zohet
hetstreven
streven
de flash-back
echter
zelf van
van Xavier,
Xavier, die
die in
in alles
alles God
Godtracht
tracht te
te zoeken.
zoeken. Het
Hetmeest
meesttreffende
treffendeisisechter
de „dubbelzinnigheid"
"dubbelzinnigheid" die over
over heel
heel het
het werk
werk en
en in
in het
het bijzonder over de hoofdingevingen der
der genade
genade en
ende
demenselijke
menselijke beweegredenen
beweegredenen lopen
lopen
persoon hangt. De ingevingen
hetininMauriac's
Mauriac'sroman
roman
kris-kras door
gewone leven,
leven, isishet
kris-kras
door elkaar
elkaaren,
en, evenals
evenals in het gewone
met stellige
stellige zekerheid
zekerheid te
te ontwarren.
ontwarren. Nog
Nogvoor
voorde
depublicatie
publicatievan
van
niet mogelijk ze met
werk heeft
heeft Mauriac
Mauriac weliswaar
weliswaar gezegd
gezegd dat
dat zijn
zijn roman
roman handelde
handelde over
over een
een
dit werk
heilige: „Le
"Le héros
héros en
saint ....
enfin,ununsaint
saintà sa
à samanière".
manière".Maar
Maar inin
heilige:
en est
est un saint
.... enfin,
het werk
werk blijft
blijft de
de vraag
vraag nawerken:
nawerken: volgt
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Een onderwijsrapport *)
door A. J. WESSELS S.J.
EEDS voor de laatste wereldoorlog, maar vooral daarna is van vele kanten
R
aangedrongen op vernieuwing van het V.H.M.O. Men gaf er zich steeds
meer rekenschap van, dat de bestaande schoolstelsels verouderd waren en deden
denken aan uitgewoonde gebouwen, waarvan dag aan dag de gebreken meer
hinderlijk voelbaar werden. Er was aan die oude gebouwen wel hier en daar
vertimmerd; er waren naar men meende, verbeteringen aangebracht; doch deze
bleken meermalen eerder verslechteringen te zijn, omdat het noodoplossingen
waren en verschuivingen van de moeilijkheid; zij kwamen niet voort uit een
hogere en meer synthetische visie op opvoeding en onderwijs; men bleef de
gebrekkige huizen bewonen die steeds minder in overeenstemming waren met
nieuwere inzichten.
Een merkwaardig voorbeeld van zulk een verandering, die toch ver strekkende
gevolgen zou hebben, was de wet Limburg (1917), die aan het einddiploma
H.B.S. toegang verleende tot drie faculteiten van de universiteit. Daardoor werd
de H.B.S. in feite gepromoveerd tot voorbereidend hoger onderwijs, zonder dat
evenwel aan het program en aan de geest van die school, in het begin althans,
enige wijziging werd aangebracht; de H.B.S. bleef zelfs ingedeeld bij het M.O.
Blijkt hieruit niet, dat bij de opstelling van de wet Limburg de vraag niet aan de
orde was gekomen wat met V.H. en M.O. eigenlijk wordt beoogd. Deze ingreep
werd door andere gevolgd, die evenmin getuigden van een synthetische kijk op
de bedoelingen van de diverse onderwijsrichtingen.
De H..B.S. kreeg een economisch-literaire afdeling, de H.B.S. A. Ook deze
afdeling bleef middelbaar onderwijs, maar het einddiploma gaf toegang tot de
economische faculteit van het H.O., niet echter tot de wetenschappelijke taal*) Doelstelling van Middelbaar en Voorbereidend hoger onderwijs en de wetsontwerpen Rutten. Rapport van de Commissie-Jansen; Centrum voor Staatkundige Vor-

ming, Anna Paulownastraat 93, ' s Gravenhage.
Het in dit artikel besproken rapport handelt uitsluitend over hervormingsplannen
betreffende het onderwijs in Nederland. Wij menen echter, dat het ook voor onze
Vlaamse lezers suggestieve inzichten biedt. Voor het goed begrip van dit artikel
wijzen wij er daarom op, dat in Nederland een onderscheid gemaakt wordt tussen
middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs (M.O. en V.H.O., dikwijls samengevat
in de formule V.H.M.O.) Volgens de oorspronkelijke opzet is het eerste bedoeld als
„maatschappijschool", die aan haar leerlingen een algemene ontwikkeling geeft om in
het maatschappelijk leven leidende functies te vervullen die geen hoger onderwijs
vereisen Het tweede is bedoeld als voorbereiding op de universitaire studie.
Enige afkortingen: H.B.S. is hogere burgerschool; A.M.S. is algemene middelbare
school; M.M.S. is middelbare meisjesschool
Na de 4e klasse wordt het gymnasium gesplitst in een A afdeling (literair) en een
B afdeling (wis- en natuurkunde ;) ; de gehele cursus duurt 6 jaar
Na de 3e klasse wordt de H.E.S. gesplitst in een A afdeling (literair-economisch)
en de B afdeling (wis- en natuurkundig) ; de gehele cursus duurt 5 jaar.
'
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studie aan de Universiteit, zodat de literaire betekenis van de H.B.S. A altijd
problematiek is gebleven. Doordat het gymnasium zich niet tijdig had weten aan
te passen aan de moderne wetenschappelijke eisen door de universiteit gesteld
voelde het zich na de wet Limburg in zijn bestaan bedreigd. Het publiek ging
Latijn en Grieks als ballast beschouwen, zonder welke men ook de universitaire
graden kon behalen, uitgezonderd die in letteren en wijsbegeerte en in theologie.
Daarom zag het gymnasium zich genoodzaakt in 1919 de B afdeling in te stellen. De vorm evenwel die aan deze afdeling gegeven werd wettigt bezwaren.
Bovendien was het gymnasium zes-jarig, de H.B.S. bleef vijf-jarig.
Waren de zo juist genoemde innovaties officieel en ontsproten aan het
initiatief van hogerhand, nu begon zich een nieuw schooltype te ontwikkelen,
geboren uit particulier initiatief, dus van beneden af: het Lyceum. Over de vraag
in hoeverre hier sprake is van een nieuw schooltype, kan worden gediscussieerd;
het is meestal een gewone 5-jarige H.B.S. met als zijtak een verkort gymnasium.
Dit schooltype, dat het zonder wettelijke regeling moest stellen, maar wel het
jus promovendi kreeg, werd zeer populair, voornamelijk om redenen van praktische aard. Vermelden we nog de middelbare meisjesschool die eveneens uit het
particulier initiatief is voortgekomen. Verder bestonden de veranderingen die
zich voordeden in de boezem van het V.H.M.O. in een lesje minder van dit en
een lesje meer van dat, in de mindere of meerdere accentuering en uitbreiding
van een leervak. Algemeen werd toch gevoeld dat er iets moest gebeuren. Er
werd ontzaglijk veel gepraat en geschreven over verbetering en vernieuwing van
het onderwijs. Commissies werden benoemd, rapporten uitgebracht, men sprak
van concentratie der leervakken, van vermindering der leerstof, van de vormende
waarde der wiskunde en der klassieken, maar er gebeurde niets. Hoezeer ook in
regeringskringen de behoefte naar een betere regeling en aanpassing werd
gevoeld blijkt wel uit het feit, dat reeds de eerste minister van 0., K. en W., de
heer de Visser, en na hem bijna alle ministers van onderwijs gewerkt hebben aan
concepten voor een nieuwe wettelijke regeling van het V.H.M.O. Bij het heengaan echter der elkaar opvolgende ministers verdwenen telkens hun concepten in
de archieven van het departement. Geen enkel ontwerp kon het brengen tot een
behandeling in de Kamer.
Deze fatale gang van zaken werd eindelijk onderbroken. De vorige minister
van 0., K. en W., Prof. Dr F. J. Th. Rutten, heeft een breed vernieuwingsplan
opgezet, dat heel het onderwijs omvatte, en zijn inzichten in wetsontwerpen
vastgelegd. Toen hij in 1952 aftrad werden zijn concepten door zijn opvolger
ter verdere bestudering overgenomen. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten
dat deze ontwerpen, wellicht min of meer gewijzigd, de Kamer zullen bereiken.
Het bestuur van het Centrum voor Staatkundige Vorming heeft in het vorig
jaar twee commissies ingesteld met de opdracht haar zienswijze te geven ten
aanzien van de wetsontwerpen Rutten op het algemeen middelbaar en op het
voorbereidend hoger onderwijs. De commissies zouden hun aandacht schenken
aan de volgende onderwerpen:
i . de doelstelling van het middelbaar en van het voorbereidend hoger onderwijs;
2. de vier- of vijfjarige algemene middelbare school (de A.M.S.), mede in
verhouding tot het uitgebreid lager onderwijs;
3. de vrijheid van het onderwijs;
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4. de financiële gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder middelbaar en
voorbereidend hoger onderwijs op basis van objectieve, in de wet gestelde
normen;
5. de financieel-technische regeling van de kostenvoorziening vooral met het
oog op nieuw te bouwen scholen.
Commissie I zag zich toebedeeld de drie eerste onderwerpen, Commissie II de
onder 4 en 5 genoemde.
Commissie I (lid en voorzitter Dr C. J. A. Jansen S.J., directeur afd. H.B.S.
van het St Ignatius-college te Amsterdam) was op 30 April j .1. gereed met een
eerste rapport, handelend over de onder 1 en 2 genoemde onderwerpen. Dit
rapport verscheen in Mei j .l. onder de titel: „Doelstelling van middelbaar en
voorbereidend hoger onderwijs en de wetsontwerpen Rutten".
Wij laten hier een korte weergave volgen van de voornaamste conclusies,
overwegingen en voorgestelde wijzigingen, die vervat zijn in dit rapport, dat
zeker een belangrijke bijdrage is tot de meningsvorming aangaande de stof van
de bedoelde wetsontwerpen en tot een spoedige hervorming van het V.H.M.O.
Het rapport bestaat uit een „Ten Geleide" en vijf daarop volgende hoofdstukken.
In het „Ten Geleide" verklaart de commissie vooreerst, dat zij zich strict
gehouden heeft aan de haar gegeven opdracht n.l. dat zij zich bepaalde tot het
geven van haar zienswijze op de wetsontwerpen Rutten. Zij heeft dus aan de
verleiding weerstaan om zelf een nieuw wetsontwerp voor het V.H.M.O. op te
stellen. Dit is zeker prijzenswaardig en verstandig. Er zijn al zoveel ontwerpen
gemaakt, dat een nieuw concept de verwarring alleen maar groter kan maken en
de verwezenlijking van een onderwijsvernieuwing slechts kan vertragen.
Trouwens de commissie oordeelde terecht, dat de onderhavige wetsontwerpen
van de ene kant veel punten van overeenkomst vertonen met de bestaande
wettelijke regelingen en met de historisch gegroeide toestand, zodat de nieuwe
organisatie van het V.H.M.O. zo ongedwongen en gemakkelijk mogelijk zich
daarbij zal kunnen aansluiten; van de andere kant meende zij, dat de ontwerpen
Rutten voldoende mogelijkheden bevatten om
met enkele voorgestelde wijzigingen
te geraken tot een voorzichtige doch doeltreffende en tevens spoedige
hervorming van het V.H.M.O. Het is duidelijk, dat hier bezadigde mannen aan
het woord zijn, die er zich ter dege rekenschap van geven, dat bestaande onderwijsvormen zich niet met een revolutionair gebaar laten omverwerpen en dat,
wie een gezonde vernieuwing wil realiseren, met beide voeten op de begane
grond moet blijven staan.
Verder verklaart de commissie, dat zij in dit rapport haar aandacht beperkt
heeft tot de onder 1 en 2 genoemde onderwerpen, die beide betrekking hebben
op de doelstelling van het V. H.M.O. In een tweede rapport zal zij het derde
onderwerp, de vrijheid van het onderwijs bespreken.
De drie eerste hoofdstukken behandelen expliciet de doelstelling van het
V.H.M.O., in verband met de ontwerpen Rutten. Eigenlijk is het hele rapport
aan de doelstelling gewijd zoals trouwens de titel duidelijk aangeeft.
Het is een elementaire eis dat in elke onderneming van de doelstelling moet
worden uitgegaan; hoe is het anders mogelijk de keuze en toepassing der mid-
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delen te bepalen. Dat dit toch niet altijd het geval is geweest bij de diverse
regelingen van onze onderwijsrichtingen, hebben we boven reeds gezien. Het is
daarom verheugend en vertrouwen wekkend, dat in dit rapport, bij het zoeken
naar verbeteringen en naar een meer efficiente doelbewuste regeling, werd uitgegaan van de vraag: wat beogen nu eigen het V.H. en het M.O., wat willen we
er mee bereiken.
Vandaar dat in het eerste hoofdstuk gezocht wordt naar het gemeenschappelijk
element in de doelstelling van het V.H.M.O.; in hoofdstuk II wordt vastgesteld
het specifieke doel van het V.H. en in hoofdstuk III het specifieke doel van het
M.O.
Met betrekking tot het gemeenschappel#k doel van alle schooltypen van het
V.H.M.O. maakt de commissie een onderscheid tussen het directe doel en het
uiteindel ijke doel. De directe doelstelling is het geven van een algemene intellectuele ontwikkeling aan leerlingen, die daartoe de nodige geschiktheid bezitten, en wel aan de hand van een daartoe geëigende leerstof. Het uiteindelijk
doel, dat daarmee moet bereikt worden, is de ontwikkeling en vorming van de

persoonlijkheid.
De „algemene intellectuele ontwikkeling" zoals de school voor V.H.M.O. die
bedoelt te geven kan immers niet alleen betrekking hebben op het zuiver intellectuele, op het bijbrengen van positieve kennis en inzichtelijk weten, op de
ontwikkeling der verstandelijke vermogen. Wat het V.H.M.O. in feite bij de
leerlingen moet nastreven is de kennismaking met verschillende cultuurverschij nselen en cultuurgebieden en het zich inleven in een aantal cultuuruitingen. Vele
daarvan zijn allerminst uitsluitend op het intellectuele gericht; zij bevatten
allerlei ethische, sociale en aesthetische elementen en richten zich bijgevolg
evenzeer op gevoel en gemoed, op hart en wil der leerlingen als op hun intellect,
derhalve op hun gehele persoonlijkheid. Hier komt noodzakelijk bij de ontwikkeling van bepaalde karaktereigenschappen zonder welke de geestesdiscipline
voor ernstige en gezette studie niet mogelijk is. Al is dus het onmiddellijk doel
van het V.H.M.O. de algemene intellectuele ontwikkeling, de uiteindel ijke
bedoeling is de vorming van de persoonlijkheid; en dit niet als een begeleidingsverschijnsel of als een onafscheidelijk gevolg, maar als iets dat tot het wezen
zelf van dit onderwijs behoort. Goed V.H.M.O. is onbestaanbaar zonder ontwikkeling der persoonlijkheid. Het V.H.M.O. beoogt immers aan de maatschappij
af te leveren algemeen intellectueel en harmonisch gevormde persoonlijkheden,
die door hun all round geestelijke- en karakterontwikkeling geschikt zijn om
door verdere studie of arbeid uit te groeien tot volwaardige dienaren van de
samenleving. V.H.M.O. dat zou menen de vorming der persoonlijkheid te kunnen verwaarlozen, zou het nobelste deel van zijn taak ontkennen, het vormen
van jonge . mensen door cultuuroverdracht in haar ruime betekenis en het zou
zich zelf vernietigen, omdat er dan ook niets van algemene intellectuele ontwikkeling kan tercht komen.
Met voldoening kan worden geconstateerd, dat verschillende activiteiten, die
tot de harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid kunnen bijdragen,
tegenwoordig steeds meer en meer, in schoolverband of buitenschools, de aandacht vragen, zoals muziek en zang, toneel en voordrachtskunst, spel, sport en
handenarbeid, debating, lezingen, schoolfeesten en sociaal-charitatieve werk-
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hoepraktische
praktische en
enconcrete
concrete beschouwingen
beschouwingenaanleiding
aanleidingkunnen
kunnen zijn
zijn
en om
tot het stellen en beschouwen van problemen en wel om dat beschouwen zelf.
zelf.toheslnbcuwvaprolemn datbschouwen
De commissie
commissie isis echter
echter voor
voor één
éénzaak
zaak ernstig
ernstig beducht
beducht - en wel steunend
steunend op
op
De
zij nogmaals
nogmaals beklembeklemervaring - dat de persoonlijkheidsvorming,
persoonlijkheidsvorming, die
die - dit zij
de ervaring
toond -de algemene
de algemene
doelstellingis isvan
vanhet
hetV.H.M.O.,
V.H.M.O.,ininhet
hetgedrang
gedrang zal
zal
toond
doelstelling
gebracht door buitensporige
buitensporige eisen,
eisen, zowel
zowel met
met betrekking
betrekking tot
tot het
hettotaal
totaal
worden gebracht
aantal verplichte
aan alle leerlingen
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bij het uitwerken
deze taken liggen
liggen meer
meer mogelijkheden
mogelijkheden tot
totconcentratie
concentratie en
encoördinatie
coördinatie van
vanleerleerstof doordat
doordat de leraar
leraar verlost
verlost wordt
verplichting om
om aan
aan al
al zijn
zijnleerlinleerlinwordt van de verplichting
gen voor zijn vak hetzelfde te
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Met een kleine wijziging van de definitie in het wetsontwerp Rutten geeft de
commissie Jansen in hoofdstuk III van haar rapport de volgende bepaling van
het middelbaar onderwijs (M.O.) :
„Algemeen middelbaar onderwijs is alle onderwijs, dat ten doel heeft, op de
grondslag van het lager onderwijs, voor te bereiden op de vervulling van taken
in de maatschappij, waarvoor een ruime mate van ontwikkeling, doch geen
opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs nodig is".
Dat deze definitie de specifieke doelstelling van het M.O. aangeeft hoeft niet
nader te worden aangetoond.
Moet er een Algemene Middelbare School (A.M.S.) komen ? Omtrent deze
vraag heerst groot verschil van mening. Na de inzichten en argumenten van
vóór- en tegenstanders te hebben aangegeven, verklaart de commissie zich eenstemmig voor de oprichting van de A.M.S. Haar voornaamste argument is wel,
dat de H.B.S. sedert de wet Limburg (1917) in feite een belangrijke wijziging
heeft ondergaan. Het onderwijs in vele vakken, met name in de wis- en natuurkundige vakken, kreeg steeds een meer theoretische inslag; de eis van inzichtelijk
weten trad in toenemende mate op de voorgrond; het ging meer en meer om het
wetenschappelijk denken. De commissie verwijst hiervoor naar het nog geldende
leerplan van 1937 en naar de tegenwoordige eindexamen-opgaven in vergelijking met voorheen. Daardoor is het karakter van V.H.O. bij de H.B.S. zo sterk
naar voren getreden, dat zij niet meer voldoet in de oorspronkelijk bedoelde
functie van „maatschappij-school", zodat in de daardoor ontstane leemte langs
wettelijke weg moet worden voorzien. Hoeveel jongelui immers, die om een of
andere reden geen universitaire studies zullen doen maar toch bestemd zijn om
in het maatschappelijk leven een leidende positie in te nemen, zijn aangewezen
op een algemeen vormend middelbaar onderwijs.
Na te hebben aangegeven voor welke groep van leerlingen de A.M.S. is
bestemd, oordeelt de commissie dat de cursusduur vijf jaren moet zijn, en niet
vier jaren zoals in het wetsontwerp Rutten wordt voorgesteld. Haar grote argument is, dat de eisen, zoals die onder II van de bovenaangehaalde eisen van de
commissie-Bolkestein werden opgesomd en zoals die door het wetsontwerp
Rutten worden geformuleerd, in vier jaren onmogelijk kunnen worden vervuld.
Daarenboven als de A.M.S. de grote culturele betekenis, die de H.B.S. met vijfj arige cursus in de tachtig jaren van haar bestaan heeft gehad en nog heeft,
moet overnemen, hoe zal zij dat in vier j aren kunnen bereiken ?
De oprichting en inrichting van een A.M.S., zegt de commissie, zal voorlopig
nog een zaak zijn, die veel beleid en voorzichtigheid zal vorderen. Op blz. 42 44
van haar rapport doet zij enige suggesties voor een geleidelijke ontwikkeling uit
de bestaade toestand, o.a. langs de weg van experimenteerscholen, naar de toekomstige groei tot zelfstandigheid van de A.M.S.
-

De vraag kan nu gesteld worden welke schoolrichtingen zullen vallen onder
het V.H.O. Dit zullen zijn a. het gymnasium, b. de tegenwoordige H.B.S. voor
zover zij voor het hoger onderwijs opleidt. Deze school krijgt de nieuwe naam
van athenaeum, c. het lyceum, dat een onderbouw van één of twee jaren zal
bevatten en een bovenbouw bestaande uit een afdeling gymnasium en een
afdeling athenaeum.
In hoofdstuk IV wijdt het rapport zeer belangrijke beschouwingen aan de
geestelijke functie zowel van het gymnasium als van het athenaeum.
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erkent de
decommissie
commissie volmondig
volmondig de
de voortreffelijkvoortreffelijkals middel
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de hoogste klassen van het athenaeum noodzakelijk, en wel om verschillende
redenen van culturele aard, die zij ontwikkelt op blz. 58 van haar rapport.
De middelbare meisjesschool (M.M.S.), die een grote en nog steeds groeiende
waardering en belangstelling heeft gevonden, wordt in het wetsontwerp Rutten
gehandhaafd. Ten einde het geheel eigen karakter van dit schooltype tot uitdrukking te brengen stelt de commissie voor de volgende omschrijving van de aard
van dit onderwijs in de wet op te nemen:
„Het onderwijs aan de middelbare meisjesschool dient aangepast te zijn aan
de eigen aard van het meisje, en moet voorbereiden op de vervulling van taken
van de ontwikkelde vrouw in het gezin en in de maatschappij, onder welke
laatste vrouwelijke beroepen bijzondere aandacht verdienen".
De commissie besluit haar rapport met een enkele opmerking over de leraren.
Alle onderwijs is zoveel waard als de leraren waard zijn, waarmee voornamelijk
bedoeld wordt: als de leraren begrip hebben voor het doel van het onderwijs en
dus voor hun taak.
Volgens de ontwerpen Rutten blijven dezelfde „bewijzen van bekwaamheid
voor het te onderwijzen vak" als in het verleden vereist om tot leraar te worden
benoemd aan een school voor V.H. of M.O. Deze bewijzen van bekwaamheid
vorderen reeds sinds lang een aanvulling. De nieuwe wetsontwerpen spreken
ook van „een bewijs van voldoende paedagogische en didactische voorbereiding".
De commissie is het eens met deze laatste eis. Maar zij wijst toch speciaal op
de noodzakelijkheid om meer eenheid te brengen in het onderwijs aan de school.
Iedere leraar moet vóór alles (dus ook vóór „zijn" vak en de vormende waarde
van „zijn" vak) leren zien naar de betekenis van het onderwijs in zijn geheel,
waarvan „zijn" onderwijs slechts een deel is.
Daarom verwijst de commissie ook de leraren naar de eisen die de commissie
Bolkestein stelt aan de leerlingen van het V.H.M.O., en wel bijzonder aan de
eisen onder II en aan de eis onder IV (schema Bolkestein) .
Ook sprak de commissie over de belangstelling die bij de leerlingen dient
gewekt te worden „voor geestelijke en maatschappelijke vraagstukken". Dit
veronderstelt evenwel dat de leraren bij hun onderwijs van hun belangstelling
voor deze vraagstukken doen blijken.
In hoofdstuk V ten slotte formuleert de commissie haar voorstellen tot wijziging of aanvulling van de wetsontwerpen Rutten.
Tot besluit willen wij hier onze hoge waardering uitspreken voor het rapport
van de commissie Jansen, waarvan wij in dit artikel de samenhang en de voornaamste gedachten en voorstellen hebben geresumeerd. Moge deze samenvatting
vele lezers er toe bewegen om de tekst van het rapport zelf te bestuderen. Allen
die zonder vooringenomenheid en objectief door deze studie hun oordeel willen
vormen, zullen erkennen, dat dit rapport van hoge waarde is voor een juiste en
algemene meningsvorming omtrent de aanpassing en vernieuwing van het
voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs.
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den van het Musée d' art moderne te Parijs. Van een andere geest, maar even
religieus als dat van Rouault, is het werk van J. Olin, die Stanislas Fumet in
L'Art d'Eglise fijn karakteriseerde als „un décorateur en spiritualité". Ook
Katholiek Bouwblad brengt meer en meer studies over het Nederlandse kunstleven, die niet in onmiddellijk verband staan met de architectuur. Steeds oorspronkelijk zijn de regelmatige rubrieken van C. Wentinck. Verder werden
Marius de Leeuw, Jaap Min, Aad de Haas op vriendelijke wijze voorgesteld. De
Leeuw krijgt van zijn recensent zelf wat goede raad voor het glasschilderen.
Minder diepgaand is de kennismaking met de Duitse kunstenaars in Die Kunst
und das .schone Heim, dat meerdere figuren voorstelt in korte leesstukjes, maar
met rijke illustratie. Zo maken we kennis met von Habermann, Nida Rumelin,
Ende, Neundlinger, Luckner, Hohly, zelfs met von Marées en Duf y. Ook Westermanns Monatshe f te kunnen we even vermelden om de uitstekende reproducties zowel van oude als moderne meesters, maar vooral om de regelmatige f otoreportages over een of ander kunstcentrum of over een bepaalde kunsttechniek.
Brillant zijn de kleine monographieën die Le Point over de moderne kunstenaars in het licht geeft. Schitterende foto's en een zeer gevariëerde tekst, waaronder steeds een uitgebreide studie over de ontwikkeling van de besproken
meester, zoals die van M. Raynal over Picasso of die van Fumet en Limbourg
over Braque.
Het is een opmerkenswaardig feit dat de discussie rond de moderne schilderkunst op zo'n hartstochtelijke wijze het grote publiek heeft beroerd, terwijl de
problemen aangaande de moderne architectuur slechts belangstelling wekken bij
vaklui. In de moderne architectuur toch verstrengelen zich alle vraagstukken
rond de menselijke persoonlijkheid op een meer praegnante wijze nog dan in de
schilderkunst.
Deze problemen werden aangeraakt in Bouwen en Wonen, dat niettegenstaande zijn naar originaliteit strevende maar soms wanordelijke voorstelling
enkele uitstekende bij dragen bevat. Met alles zal men niet onmiddellijk accoord
gaan, maar ons lijkt voorlopig het voornaamste de gezonde opvatting die aan
deze opstellen ten gronde ligt. Naast het artikel van E. J. Bastiaansen over
sociale verantwoording van de hoogbouw en de voorstelling van de nieuwe
wooneenheid te Kiel-Antwerpen is er de interessante opmerking van R. Braem,
die in de psychologische en sociale aanpassing een der voornaamste hinderpalen
ziet voor een beter en schoner wonen. Hij onderzoekt „niet alleen hoe dit nieuwe
milieu moet zijn, maar ook hoe wij het pad van het oude naar het nieuwe zullen
effenen, hoe wij het nieuwe beter aanvaardbaar zullen maken". Dat het urbanisme geen overbodige luxe is zien we in La Maison bij het bekijken van de foto's
van New-York waar de banaliteit met het kolossale wedijvert. Maar in Amerika
ook leren we de moderne mogelijkheden in het project voor een handels- en
cultuurcentrum te Boston. Dit wordt besproken in l'Architectuur d'Aujourd'huiU.S.A., en in Baukunst und Werk f orm. Op een oppervlakte van 12 hectaren,
wordt een station gebouwd, dat de verbinding verzekert met alle punten der
stad, een warenhuis dat 70.000 kopers per dag kan bedienen, een garage voor
5 000 wagens, een hotel-model met 750 plaatsen, een 40-verdiepingen hoog
bureaugebouw, omgeven door drie kleinere, een tentoonstellingszaal en een
auditorium van 7500 plaatsen. Het merkwaardige hiervan zijn echter niet de
getallen maar het feit dat dit alles werd samengebracht in een sierlijke combinatie van volumes, die op elkaar zijn afgestemd en berekend volgens de plaats
-
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van H. Phleps in Vom Wiesen der Architectuur 3 ), een niet uitgesproken
afscheidsles te Dantzig, en het voorlaatste nummer van Zodiaque „Au pied du
mur", een tekst van M. Cluzel. Beide opstellen zijn wel verrijkend door hun
oorspronkelijk aanvoelen, maar ook iets kortzichtig waar ze de oude bouwmethode willen stellen tegenover de nieuwe die evenzeer de sensibiliteit van
bouwer en bewoner kunnen beroeren, zoals R. Steinbach aantoont.
In Nederland hebben de kerkenbouwers lange tijd aan deze waarheid getwij f eld en de meesten gaan door met de sobere en smaakvolle baksteenkerken op
te richten, die Katholiek Bouwblad voorstelt, waaronder een uitstekend voorbeeld is de kerk te Grubbenvorst van de betreurde A. Boosten. Ir Peutz echter
heeft zich aan het beton gewaagd en hij heeft het, een begin van opspraak
trotserend, tot een goed einde gebracht in zijn S. Annakerk te Heerlen. Tegenover de Nederlandse stijlvolle kerken contrasteren fel de naar het pompeuze
neigende complexen uit Fede e Arte. Het Noord-Amerikaans college te Rome is
er zeker een schitterende uiting van.
Ook in Duitsland is er in de kerkenbouw grote bedrijvigheid. Das Minster
toont ons de sympathieke kerk van Saarbriicken door Gottfried Bohm, die in
oorspronkelijkheid voor zijn vader niet onderdoet.
Van vader en zoon samen vinden we werken in een prachtig nummer van
L'Art d'Eglise, gewijd aan de moderne religieuze kunst, vooral bouwkunst, in
Duitsland. Een staaltje van de protestantse kerkbouw vinden we in het Juniheft
van Baukunst und WVerk f orm, met een uitvoerige bespreking van het laatste
werk van de patriarch der Duitse kerkenbouw Otto Bartning.
Dé sensatie echter in de religieuze bouwwereld is de bedevaartkerk van Le
Corbusier te Ronchamps, waarvan de maquette een storm van verontwaardiging
heeft losgeslagen. Gelukkig werkt men er stil aan door. Maar de aandacht gaat
reeds naar een nieuwe opdracht aan Le Corbusier: het klooster der Dominikanen
te Lyon, waarvoor P. Couturier zich tot het laatst heeft beijverd en waarvoor Le
Corbusier zich uitermate enthousiast toonde. „Pareille commande, je l'attends
depuis touj ours, j amais j e ne l'eusse espérée ....".
Op het terrein van de restauraties trekt vooral de aandacht het herstel van de
kathedraal van Coventry door B. Spence, besproken in Katholiek Bouwblad en
Baukunst und Werk f orm. Ineens worden hier alle restauratievraagstukken weggeveegd. Oud en nieuw worden geïntegreerd in een nieuwe levende eenheid.
Nog een laatste gebied, zeer geheimzinnig en verlokkelijk, vraagt de belangstelling van ons vormgevoel, het gebied van het weefsel, niet als grondstof der
mode hoewel ook dit aspect niet oninteressant is maar als deel van de
architectuur. Hierbij kunnen we op het tijdschrift Artes Textiles wijzen. Uitgegeven door de Universiteit van Gent, wijdt het zich speciaal aan de verschillende vormen van het weefsel, maar dan in een kunsthistorisch perspectief. Ook
deze studie is nodig voor wie zich ernstig met de moderne kunst wil ophouden.
In het eerste nummer van Artes Textiles 4 ) vinden we een bijdrage over de
vroege typen der Westerse vloerkleden en verscheidene gegevens in verband met
de Vlaamse tapijtkunst.
3) Bruder-Verlag, Karlsruhe-Baden, 83 pp., 155 afb.
4) Artes Textiles, Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tapijt-, Borduur- en
Textielkunst. — Centrum voor de geschiedenis van de textiele kunsten, Gent 1953,
90 pp., 9 afb.
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500 bisschoppen, die voor de heiligverklaring van Pius X naar Rome waren
gekomen, hield Hij een belangrijke toespraak. Hij wees er op dat het leergezag
in de Kerk uitsluitend berust bij de Paus en de bisschoppen, dat de waakzaamheid van de bisschoppen zich ook dient uit te strekken tot de theologieprofessoren, die van hen hun vertrouwensvolle opdracht ontvingen, dat ook leken,
mannen en vrouwen, door de Kerk kunnen geroepen worden om mede te helpen
bij de verdediging van het Geloof, maar dat voor „lekentheologen", die zich
zouden beroepen op een charisma om op te treden zonder de goedkeuring en
buiten het toezicht van het Leergezag, nooit plaats is geweest in de Kerk en ook
nooit plaats zal zijn.
Het is met dit Leergezag dat het Nederlands Episcopaat opgetreden is bij het
uitvaardigen op 1 Mei van een mandement over „De Katholiek in het openbaar
leven van deze tijd". In enkele dagen waren meer dan 300.000 exemplaren van
hoewel de verhoudingen in
deze brochure verspreid. Ook in het buitenland
ieder land verschillend zijn
heeft deze gezaghebbende stellingname grote
indruk gemaakt.
Uit Italië, langs Duitsland om, hebben in Nederland eerst de Franciskanen,
vervolgens ook anderen, een nieuwe preekmethode, de zg. twee preekstoelgesprekken, ingevoerd om in een meer aantrekkelijke vorm geloofsmoeilijkheden
zoals deze onder het volk besproken worden, te beantwoorden. De toekomst zal
uitwijzen of deze vorm vruchtbaar is en aan de bedoeling zal beantwoorden.
In België heeft Kardinaal van Roe y, ter gelegenheid van het Congres van het
katholiek middelbaar onderwijs, een plechtig beroep gedaan op de nieuwe socialistische en liberale bewindvoerders. Hij vroeg dezen in een geest van rechtvaardigheid en verdraagzaamheid de staatssubsidiëring van het katholiek middelbaar
onderwijs, door de voorgaande katholieke Minister Harmel in de wet vastgelegd,
ongewijzigd te handhaven.
Tot een prachtige manifestatie van echt christelijke gezindheid is uitgegroeid
de bedevaart naar O. L. Vrouw van Edegem (bij Antwerpen) van de Anti-Haat
Liga. Zij groepeert gemeenschappelijk Vlamingen, die tijdens de oorlog te lijden
hadden van de bezettende macht, en Vlamingen, die na de oorlog getroffen
werden door een vaak in het wild slaande repressie.
Uit Frankr ij k valt vooral te melden de Vergadering van het voltallig Frans
episcopaat van 26 tot 28 April. Een dergelijke bijeenkomst werd voor de eerste
maal gehouden in 1906, voor de tweede maal in 1951. Zes kardinalen, 17 aartsbisschoppen en 87 bisschoppen namen er deze keer aan deel. De laatste dag
werd een leerstellige Verklaring gepubliceerd o.a. aangaande het sociaal probleem. De misbruiken van het moderne kapitalisme worden er onomwonden in
aangeklaagd en het systeem met name veroordeeld. Met nadruk wordt er op
gewezen dat de Kerk steeds geweigerd heeft zich bij een anti-communistische
politiek aan te sluiten welke de sociale ongerechtigheden zou ontkennen, hoewel
juist deze onrechtvaardige toestanden de werkelijke oorzaken van het communisme zijn. Anderzijds verwerpt het episcopaat de klassestrijd en richt een
dringende oproep tot geestelijken en gelovigen om de ontkerstende massa met
echt apostolische geest te gemoet te treden. De „priesters van de arbeidersmissie"
zijn bestemd voor de arbeidersbevolking; maar ook de andere van de Kerk vervreemde milieu's, zoals de plattelandsbevolking in vele streken, mogen niet
verwaarloosd worden.
De Duitse Bondsrepubliek heeft een ambassadeur benoemd bij de H. Stoel.
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Tot ontstemming van vele katholieken viel de keuze op een protestant. Beieren,
dat in 1924 een eigen concordaat afsloot met de H. Stoel, zou nu ook zijn eigen
katholieke ambassadeur benoemen.
Een groter probleem vormt de schoolkwestie in Neder-Saksen. Katholieken en
Protestanten verzetten zich samen tegen de beslissing van de sociaal-democratische Landsregering interconfessionele scholen te openen waar enkel het godsdienstonderricht gescheiden zal zijn.
De Katholieken en een aantal groepen Protestanten hebben te Erfurt luisterrijk de 1200ste verjaring herdacht van de dood van de H. Bonifatius. Bij deze
gelegenheid kreeg de Pauselijke Nuntius in Duitsland voor de eerste maal toestemming van de Oost-Duitse Volksrepubliek zich op haar grondgebied te
begeven.
In Italië heerst een gespannen toestand op katholiek gebied. Bij iedere verkiezing maken de communisten er vorderingen. In 1946 behaalden zij 11,6% der
stemmen; in 1953, samen met de Nenni-socialisten, 34,3%. In het Noorden
schijnen zij hun maximum te hebben bereikt. In het arme Zuiden echter stijgt
hun aanhang van j aar tot j aar. Zij doen zich daar trouwens voor als vrienden
van de Kerk, doch niet van de priesters, en zij nemen ijverig deel aan processies
en andere kerkelijke plechtigheden. Hun grote werfkracht vinden zij in de al te
reëele ellende, die in het land heerst. Volgens een officiële enquête zouden in
Italië 1.357.000 families gehuisvest zijn in grotten, barakken of krotwoningen,
waarvan 1.161.000 in het Zuiden en op Sicilië. De Democrazia christiana schijnt
over de te volgen politiek verdeeld te zijn evenals de Katholieke Actie, die
trouwens op verschillende plaatsen door dezelfde mannen geleid wordt, al is het
dan op een ander plan. Prof. Gedda, de voorzitter van de Katholieke Actie,
geldt eerder als conservatief. Op politiek plan zou hij voorstander zijn van een
samengaan met de Neo-Fascisten en met de Monarchisten, dit in tegenstelling
met Gronchi, Fanfani en La Pira, de welbekende burgemeester van Florence.
Dr Rossi, voorzitter van de afdeling mannelijke jeugd in de Katholieke Actie,
heeft nu, te gelijk met ongeveer 25 hogere leiders, ontslag genomen, zoals
verleden jaar zijn voorganger, Prof. Ceretti, was heengegaan tezamen met een
even groot aantal hogere leiders van een andere afdeling. Dr Rossi bewoog zich
in het vaarwater van de Franse „Témoignage chrétien" en was georiënteerd op
het linkse Centrum. Op de algemene vergadering van de Italiaanse Katholieke
Actie op 1 en 2 Mei, waar de 300 hoogste instanties van de beweging samen
kwamen, beklemtoonde Voorzitter Gedda dat de Katholieke Actie steeds onvoorwaardelijk te gehoorzamen had aan de richtlijnen haar verstrekt door de H. Stoel.
De Katholieke Actie wil resoluut sociaal gericht zijn, maar men moet tevens
genoeg realiteitszin hebben om de problemen niet al te zeer te vereenvoudigen.
Dezelfde strekking sprak uit het begroetingsschrijven, dat Mgr Montini, die men
eerder als progressief beschouwt, als Pro-Staatssecretaris tot het Congres had
gericht. De toestand schijnt nu eenmaal zo te zijn dat ook met de beste regeringspolitiek op geen onmiddellijke verbetering van de misstanden te rekenen valt en
dat enkel maatregelen op lange termijn een oplossing kunnen brengen.
Ondertussen is te Florence, na de zaak Pignone, een nieuw conflict uitgebroken tussen de eigenaars van de firma's Giuori en Manetti en 1022 werklieden
die werden ontslagen. Wederom heeft burgemeester La Pira beslist partij gekozen
voor de weggezonden arbeiders. De heer Costa, voorzitter van de Confederatie
der Italiaanse Industrie, verwijt La Pira zich te verzetten tegen de „goddelijke
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tutionele meerderheid (312) . Weliswaar bevonden zich daaronder ca. 95 communistische stemmen, maar hij had bij voorbaat gezegd deze stemmen, als niet-nationaal, niet
te willen meetellen. Daarop zocht de minister-president naar nieuwe mannen zonder de
partijen te raadplegen en vond er zowel onder de Gaullisten als onder de M.R.P.,
hoewel deze laatste partij, evenals de socialisten, het parool had uitgegeven, dat zij
buiten de regering moesten blijven.
De delegatie-leiders, behalve de Chinees Tsjoe en Lai hadden Genève reeds verlaten.
De op 18 juni opgetreden Mendès-France bevond zich op 23 Juni te Bern, waar hij
met Tsjoe een „vrij gesprek" had over Indo-China. Tsjoe zou zich bereid hebben
verklaard, de onafhankelijkheid van Laos en Cambodsja te erkennen, mits deze landen
niet deelnamen aan een Zuid-Oost Aziatisch pact. Noord Indo-China zou een bufferstaat zijn en de rest van Vietnam zou eveneens geneutraliseerd moeten worden. Als
een doekje voor het bloeden zou de invloed van de Franse cultuur in de drie staten
erkend blijven. Inderdaad heeft de nieuwe Franse bevelhebber, generaal Ely, het
gehele gebied van de zuidelijke delta van de Rode Rivier prijsgegeven en zijn troepen
teruggetrokken binnen de verkorte verdedigingslinies van Hanoi tot Haiphong. Het
rampzalige gevolg van deze strategie was, dat de bloeiende katholieke missie haar
ondergang nabij is. De talrijke katholieke Vietnamezen, die, hoewel niet minder
nationaal gezind dan de opstandelingen, van de Fransen bescherming van hun geloof
tegen het godloos communisme hadden verwacht, zagen zich, voorzover zij niet
geëvacueerd waren, blootgesteld aan de wraaklust der Vietminh. Zowel de bisschop
van Patdjem als de katholieke premier Ngo-Din Djem hebben tevergeefs getracht Ely
op zijn besluit te doen terugkomen. In de V. Staten had men deze frontverandering
zien aankomen. Bedell Smith was met niet bijster bemoedigende mededelingen uit
Genève teruggekeerd. Dulles had de indruk, dat de Franse regering meer rekening
hield met wat het Franse volk wil en bereid was tot een vrede tot elke prijs. MendèsFrance was, hoewel gewaarschuwd „geen uitverkoop" te houden, op weg naar een
tweede Mi nchen. Deze richting werd hem min of meer aangewezen door de houding
van de Britse regering. Eden, in overeenstemming met Churchill, had het Amerikaanse
plan tot oprichting van een collectieve verdedigingsorganisatie voor Z.O.--Azië naar
de verre toekomst verwezen, want overijlde beslissingen zouden de kansen om met de
tegenpartij tot overeenstemming te komen in gevaar brengen. Hij gaf de voorkeur aan

een soort „Locarno-verdrag" waarbij beide partijen zich tot non-agressie zouden
verbinden. Bij de ontmoeting te Washington tussen Eisenhower en Churchill toonde
de president, na de ervaring met de communistische beloften opgedaan, zich sceptisch
tegenover soortgelijke verdragen. Men kon elkaar niet overtuigen, zodat het communiqué over Indo China neerkwam op een waarschuwing, dat de internationale toestand
er ernstig onder zou lijden, als de Franse regering geplaatst werd tegenover onaanvaardbare eisen der communisten. Mendès-France stelde de wantrouwenden echter
gerust. Hij zou nimmer een capitulatie aanvaarden, hij had goede hoop, dat de onderhandelingen zouden slagen en omdat het een lichtzinnigheid zou zijn niet te rekenen
met de mogelijkheid dat deze wel gefundeerde hoop teleurgesteld zou worden zou hij
na 20 Juli dienstplichtigen naar Indo-China zenden. Intussen duren met de onderhandelingen de aanvallen voort en heeft de Vietminh de bedreiging geuit Hanoy op
de 14e Juli de nationale feestdag der Fransen te bestormen.
Is de Franse politiek in Indo-China duister die over de E.D.G. is weifelend. Sinds
1952 wacht dit verdrag van Franse oorsprong op ratificatie door de Assemblée maar
tot dusver is men geen stap vooruit gekomen. Nog onder de regering-Laniel had de
buitenlandse commissie van de Assemblée zich tegen de ratificatie uitgesproken zelfs
-
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met socialistische stemmen die tegen de partijdiscipline handelden. De nieuwe premier
had voorlopig geen tijd zich met deze kwestie te bemoeien. Zijn eerste doel was: de
vrede in Indo-China. Daarna zou hij trachten de Franse voor- en tegenstanders tot
een compromis te brengen, hetgeen impliceerde dat het reeds door vier mogendheden
geratificeerde verdrag aan herziening blootstond. De Benelux-landen hebben bij monde
van Spaak de Franse premier op de onaanvaardbaarheid van deze herziening gewezen.
Op de conferentie van Washington verklaarden Eisenhower en Churchill dat een
nieuw uitstel van de inwerkingtreden van de E.D.G. een nadelige invloed zou hebben
op de saamhorigheid der Atlantische landen en dat de West-Duitse federale Republiek
als gelijkwaardig deelgenoot in de gemeenschap der westerse landen moet worden
opgenomen waar zij „op passende" wijze kan bijdragen aan de verdediging der vrije
landen. Om Frankrijk onder druk te zetten heeft de Amerikaanse senator Richards een
amendement op de wet voor de hulpverlening aan het buitenland ingediend waarbij de
helft van de voor de E.D.G. bestemde wapens wordt ingehouden en slechts beschikbaar komt voor die landen die al tot ratificatie zijn overgegaan, mits deze bereid zijn
mede te werken aan de ene of andere vorm van collectieve veiligheid. Ook Adenauer,
wiens positie blijkens de uitslag van de verkiezingen in het „Rhein-Westfaalse" land
wegens het uitblijven van een buitenlands succes enigszins verzwakt was, gaf blijken
van ongeduld. Zeker van Amerika's steun en wars van onnut gepraat voorkwam hij
de komst van de Franse staatssecretaris van buitenlandse zaken, Guérin de Beaumont,
en verklaarde, dat eerst na ratificering over wijzigingen kon worden gesproken. „Wij
wijzen elke poging af om van ons enige vorm van bewapening onder onwaardige
omstandigheden te verlangen. Wordt de E.D.G. niet aanvaard, dan blijft niets anders
meer over dan een Duits nationaal leger, naast de andere nationale legers". Wat van
Eisenhower en van Churchill werd aanvaard, werd Adenauer kwalijk genomen. Parijs
vatte de onverbloemde taal van de kanselier als een ultimatum op, ofschoon het had
moeten begrijpen, dat het met zijn eeuwig getalm West-Europa en zich zelf in gevaar
brengt.
Na zijn onderhoud met Mendès-France heeft de Chinese premier Tsjoe en Lai de
terugreis aanvaard over India en Birma. In beide landen besprak hij de Aziatische
toestanden met de premiers Nehroe en Oe Noe. Zowel te DeJlhi als te Rangoon
werden beginselen aanvaard, die als grondslag hadden gediend voor een reeds eerder
afgesloten verdrag tussen India en Thibet. Deze zijn: wederzijdse eerbiediging van de
territoriale onschendbaarheid en souvereiniteit, non-agressie, geen inmenging in de
binnenlandse aangelegenheden, gelijkheid, wederzijdse begunstiging en vreedzaam
naast elkaar bestaan!
Begin Juni heeft maarschalk Tito te Athene een bezoek gebracht aan het Griekse
koningspaar en aan de eerste minister, maarschalk Papagos. Het was niet in de eerste
plaats een beleefdheidsbezoek. De bedoeling was het economisch Balkanpact van
23 Februari 1953 uit te bouwen tot een militair bondgenootschap. Turkije met zijn
premier, Menderes, was er reeds voor gewonnen. Zolang echter de kwestie-Triëst niet
is opgelost ziet Italië in een dergelijk verbond een bedreiging. Scelba wist te bereiken,
dat vóór het bestand werkelijkheid wordt, de Nato van dit voornemen kennis zal
krijgen, hoewel het twijfelachtig is of de Nato eventueel een veto zou kunnen uitspreken.
Naar aanleiding van het vervoer van wapenen naar het communistisch Guatamala
hadden de V. Staten verzocht een onderzoek op zee te mogen instellen op neutrale
schepen naar hun inhoud. Uiteraard weigerden de mogendheden, ook Nederland, deze
inbreuk op de vrije vaart toe te laten. Door het snelle verloop en het slagen van de
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revolutie, vanuit Honduras geleid, verviel uiteraard deze eis, evenals het verzoek van
Guatamala de V.N. in deze zaak te doen optreden. De eerste schermutselingen tussen
rebellenleider, generaal Castillo Armas, en de president, Jacobo Arbenz Guzman,
werden meer met de mond (door de radio) dan met de wapenen gevoerd, zodat een
duidelijk beeld van de ware toestand aanvankelijk niet te vormen was. In Guatamala
nam een driemanschap onder leiding van kolonel Diaz het gezag over. Diaz was niet
minder communist dan zijn voorganger, zodat Armas onvoorwaardelijke capitulatie
eiste en, om kracht aan zijn eis bij te zetten, de hoofdstad bombardeerde. Twee dagen
later wierp zich een der leden van deze „junta", kolonel Monzon, als leider op, verdreef Diaz, vormde een nieuwe „junta" en onderhandelde met Armas in El Salvador.
Op echt Zuid-Amerikaanse wijze eindigde de revolutie even snel als zij begonnen
was. Kolonel Armas werd als president in een derde „junta" opgenomen naast Monzon
en Oliva. Deze Junta zou de macht in handen houden totdat na een nieuwe grondwet
een president zal gekozen zijn. De nieuwe regering is een geruststelling voor de
V. Staten. Zij is anti-communistisch en zal haar politiek richten op economisch
herstel, sociale rechtvaardigheid en vooruitgang ten bate van het volk en de grootheid
van het land!
NEDERLAND
Nauwelijks waren door het Statuut de banden met „de West" redelijk bevestigd of
die met de vroegere „Oost" moesten op verzoek van Indonesië geslaakt worden. Op
de vooravond van de over dit onderwerp te houden Conferentie
nu geen Ronde
Tafel meer
vroeg de Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, graaf van
Bylandt, zich af, waar het knellende van deze banden in bestond? De afspraken
eertijds gemaakt werden immers voor een goed deel niet nagekomen. De Commissaris
vond het diep bedroevend, dat alle regeringspartijen een verklaring hadden afgelegd,
waarin volgens communistisch recept, het buitenlandse kapitaal als een imperialistische
uitzuiger werd voorgesteld. Wat het bezit van Nieuw-Guinea betreft, dat was ook
voor ons een nationale zaak, die echter de verhouding tussen beide landen niet behoefde te beïnvloeden. De Indonesische bladen vatten hierop vuur en eisten, dat de regering graaf van Bylandt tot „persona non grata" zou verklaren. De regering gaf hier-

aan wijselijk geen gevolg. In dit politiek klimaat kwam de Indonesische minister van
buitenlandse zaken, Mr Sujarno, als onderhandelaar naar Nederland. Als eerste nam
hij het woord op de Unie-conferentie en stelde, dat in Z.-O. Azië geen vrede zou zijn
zonder oplossing van het probleem „Irian Barat". Dit probleem moest gelijktijdig met
de Unie-opheffing besproken worden, waarna dan op basis van volledige souvereiniteit de besprekingen omtrent andere overeenkomsten kunnen worden voortgezet.
Tijdens deze toespraak betoogden Ambonezen op het Binnenhof, dat zij afkerig waren
van Indonesische souvereiniteit over de Zuid-Molukken. Minister Luns, voorzitter van
de Nederlandse delegatie, legde, Sujarno beantwoordend, een verklaring af over het
Nederlandse standpunt, waarvan de inhoud niet verder is gepubliceerd. Na ruggespraak met de regering van Indonesië is men overgegaan tot informele besprekingen.
Vermoedelijk zal Nieuw-Guinea toch in de ijskast blijven en de Unie opgeheven
worden, als een aanvaardbare regeling van de financieel-economische betrekkingen
tot stand komt.
Het Mandement van het Nederlandse Episcopaat, waarvan verreweg het grootste
deel gewijd is aan een doctrinaire uiteenzetting van de plichten van de katholiek in het
openbare, sociale en politieke leven en op enkele consequenties er van aandringt, heeft
in niet-katholieke, speciaal in die van de P. v. d. A. een deining verwekt, die een
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bedroevend teken is van het onbegrip omtrent de katholieke leer en de plichten van
het episcopaat in deze omgeving heersend. Het hoogtepunt van de opgezweepte
verontwaardiging tegen dit voor katholieken bestemde leerstellig stuk werd bereikt op
de Kaderdag van de P. v. d. A. Er vielen harde, zelfs grove woorden, grievend voor
elke katholiek, gesproken zelfs door de minister-president Dr W. Drees, zich openbarend meer als partijman dan als algemeen landsbestuurder. Feitelijk hadden de
bisschoppen, wakend voor het zieleheil van de hun toevertrouwde gelovigen, richtlijnen gegeven hoe consequent katholiek te leven, waarbij op het politiek vlak de
doorbraak verworpen werd en een beroep op het geweten werd gedaan bij de katholieke volgelingen van de P. v. d. A. In het middelpunt van deze Kaderdag stond de
katholiek, de heer G. Ruygers. Hij begon zijn rede met een betuiging van gehechtheid
aan de katholieke Kerk en eindigde ze met de uitroep: „Leve de Partij van de Arbeid!"
Of hij deze zou verlaten stond nog niet vast. In geen geval zou hij zich aansluiten bij
de K.V.P. Indien de heer Ruygers, die thans op de tweesprong staat, onderlegd is in
de kerkgeschiedenis, kan hij uit parallel-gevallen van het verre en nabije verleden
makkelijk besluiten, welke weg de veiligste is om zijn gehechtheid aan de Kerk trouw
te blijven. De spanning op dit Congres was zodanig, dat de voorzitter van het Partijbestuur der K.V.P., Mr van Doorn, onder de verzekering, dat bij de K.V.P. niets
veranderd was, de vraag heeft gesteld, of de P. v. d. A. haar aarzelende houding zou
verlaten en een duidelijke beslissing zou geven met betrekking tot de samenwerking.
Naar niet-officieel werd meegedeeld, zal deze beslissing afhangen van het besluit van
de heer Ruygers, want zonder de „werkgemeenschap der katholieken" kan de P. v. d.
A. haar doorbraak niet voortzetten. En dus ook niet haar samenwerking met de
K.V.P.?
12-7-'54

K. J. D.
BELGIË

Het is alsof de maand van de zonnewende ook een wending heeft gebracht in de
christelijke politieke houding. De christelijke gemeenschap in dit land heeft duidelijk
getoond, dat ze de les van 11 April begrepen heeft en veerkracht genoeg bezit om
zich tegen een dreigende ontwikkeling teweer te stellen. Dreigend niet alleen voor de
christenen, maar evenzeer voor het land. Want de objectieve waarnemer kan niet
anders dan vaststellen dat de linkse regering door een virus van desagregatie is aangetast die zich sterker bewezen heeft dan haar gezond verstand en haar realiteitszin.
Het is dan ook omdat ze lelijk in 't nauw is gedreven dat ze zich armslag heeft
verschaft met een weinig bevallig gebaar.
We staan op dit ogenblik met twee „meerderheidspartijen" in dit land, r partijen
die, met kans op welslagen, streven naar de volstrekte meerderheid. De ene, de C.V.P.,
heeft deze meerderheid reeds gehad en alleen geregerd. De omstandigheden hebben
haar niet in staat gesteld, alles uit dat bewind te halen wat er uit te halen viel, zodat
ze ondanks haar grote verdiensten en degelijke realisaties door het kiezerskorps werd
afgewezen. De andere is de B.S.P., die haar meerderheidsaspiraties pas na 11 April is
gaan koesteren, na haar onverhoopt, groot en bedwelmend succes. Zij heeft de indruk
zich in een stijgende curve te bevinden en de leider van haar studiediensten, Evalenko,
heeft haar wegen aangeduid waarlangs ze hopen mag ook eens de meerderheid te

verwerven. Het is zeker niet zonder samenhang hiermee, dat de regering, waarin de
socialisten de plak zwaaien, in een recordtempo haar beloften is nagekomen, op een
spectaculaire en demagogische wijze en dat zij de openbare mening over haar verwezenlijkingen geen dag onbewerkt laat. Men mag nu van oordeel zijn dat de socia-
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listen in hun euphorie hun kansen overschatten, ze werken met alle macht om hun
meerderheidsdoel te bereiken. Ze remmen zichzelf alleen door hun anticlericalisme dat
blijkbaar ingekankerd is, en zoals waarschijnlijk in de toekomst zal blijken, door hun
onloochenbaar totalitarisme. Maar indien de richting-Spaak het zou halen en de partij
in een richting als die van de Labour-party sturen, dan zou het probleem voor de
christenen, ideologische partij of belangenpartij, zeer scherp gesteld worden.
Maar de christelijke macht heeft zich na de betrekkelijke ontmoediging van 11 April
hersteld. De C.V.P.-voorzitter heeft, als een aanstekelijk voorbeeld, „de vuisten
gebald". Het Nationaal Comité van de partij is met een groep top-persoonlijkheden
versterkt. Meer en meer wordt bevestigd, dat een doeltreffende reorganisatie der partij
zich voltrekt. De Kamergroepen hebben een zo dynamisch oppositie aan de dag
gelegd, dat de regering hun een vervroegd parlementair verlof heeft moeten opdringen.
Dat zijn goede tekens. De christelijke macht heeft trouwens een eclatante bevestiging
gekregen op de jubelviering van het A.C.V. Nu ook de Kerk op haar een beroep
heeft gedaan om de verworvenheden o.m. op onderwijsgebied eensgezind te verdedigen, kan dit de saamhorigheid onder de christenen enkel versterken. Het is ook nodig,
want de voorgenomen afbraak van de Wet-Harmel van 1952, de benoemingswillekeur
en wat nog aan sectaire ontwerpen klaar ligt, bedreigt het vrij onderwijs in zijn
levensvezels, terwijl het gezin én door de ontwerpen van burgerlijk recht tot verslapping der familiale gemeenschap én door de houding van dhr Leburton inzake gezinssteun, woningpolitiek e.d.m. in het gedrang wordt gebracht.
Maar er wordt, algemeen gezien, nog heel wat meer in het gedrang gebracht. In
zijn antwoord op de concrete parlementaire vragen van oud-minister Moreau de Melen
heeft de heer Spinoy op meer dan één punt moeten erkennen dat België zijn verplichtingen niet langer kon nakomen. Minister Troclet heeft met een zeer slecht wetsontwerp waarvan het een wonder mag heten dat de meerderheid het heeft willen
goedkeuren, het schone pensioenstelsel van dhr Van den Daele voor het grootste deel
afgebroken en is teruggekeerd tot de fragmentarische toestand van vroeger die hij nu
op zijn manier zal gaan hervormen. Met dat al brengt de pensioenverhoging tot
28.000 fr. geheel het financieel systeem voor de toekomst aan het wankelen. De linkse
demagogie stoort er zich niet aan. Nu blijkt trouwens duidelijk, en dhr Liebaert heeft

het in de Senaat formeel bevestigd, dat de regering met een goede inventaris, op een
gezonde financiële basis is kunnen beginnen. Hiermee is de aanvankelijke laster aan
het adres van de homogene regering weerlegd. De verhoging der uitgaven op ver
schillende budgetten, de pensioenverhoging en de fiscale gunstmaatregelen tot bevor
dering van de investeringen, die practisch neerkomen op een geschenk van ruim
3 milliard aan de groot-industrie, spreken boekdelen. Men krijgt de indruk, dat het de
linkse regering is, die de financiën in gevaar zal brengen. Stuitend was ook de wijze,

-

waarop het ontwerp Moyersoen tot herziening van de taalwetten voorbij werd
gegaan, en door de publicatie van de vervalste taaltelling van 1947 aan een onrechtvaardige Brussels-Waalse eis werd toegegeven. Hoe belachelijk die maatregel is, blijkt

trouwens uit het feit dat de minister al onmiddellijk één correctief ontwerp moest laten
goedkeuren, en nog een tweede correctieve wet voor later in het vooruitzicht moest
stellen! Men kan intussen, tot spijt van wie de Vlaamse Beweging al overbodig achtte,
slechts vaststellen dat Vlaanderen een onrecht te meer heeft geleden. Het is vurig te
hopen dat het definitieve ontwerp werkelijk een afdoende oplossing zal brengen,
hoewel het niet bijster tot vertrouwen stemt, dat het vooral op de ééntaligheid gegrond
zal zijn. De werkelijkheid van de Brusselse olievlek eist andere middelen. We zouden
de ontredderende werking van de regering nog kunnen aanvullen door te wijzen op

462

POLITIEK OVERZICHT

haar voorbijgaan van de Raad van State en op haar vaak totalitaire houding t.o.v. de
administratie. Het meest flagrante voorbeeld van gemis aan eerbied voor de instellingen is de wijze waarop het parlement zijn werkzaamheden lang voor het normale
einde bruusk onderbroken zag en in verlof gestuurd werd omdat „er lang genoeg
gepraat was en het tijd werd om te werken" (dixit Eerste-Minister van Acker). De
eigenlijke redenen voor die maatregel van willekeur zijn nogal complex. Enerzijds
mag men er zoals gezegd een teken in zien voor de doeltreffende actie van de oppositie. Anderzijds blijkt er afkeer uit, om de comedie met de door de vorige regering
opgestelde begrotingen, voort te spelen. Tertio gaat het erom, de onenigheid die zich
tussen Liberalen en Socialisten allengs merkbaar begint te vertonen, nog een tijd te
bewimpelen. Handig is de gedachte van deze zet (een idee van dhr Buset) wel, maar
de gebruskeerde uitvoering ervan was het geenszins. De propaganda kan op de duur
de onaangename indruk van dergelijke totalitaire practijken niet uitwissen.
De Europese integratie is deze maand voor een zeer ernstige hinderpaal komen te
staan. De bekrachtiging door Frankrijk van de Europese Defensiegemeenschap, waarop men toch nog hoopte, is definitief twijfelachtig geworden door de investituur van
dhr Mendès-France, die een eventuele wisseloplossing voor het probleem der Duitse
deelname aan de Europese verdediging schijnt voor te staan. De minister van Buitenlandse Zaken, dhr Spaak, heeft dan ook gepoogd, te Brussel een vergadering der Zes
over de E.D.G. te beleggen. Hij heeft tenslotte van die poging voorlopig moeten
afzien. En intussen blijft er boven de Europese politiek, die voor onze landen tenminste even belangrijk is als de nationale, een groot vraagteken staan.

L. Deraedt

Forum
Protestantse en Katholieke bijbelvertaling
Het is al heel lang geleden dat ik aan
een Nederlands Hervormd predikant, die
meende, dat wij verplicht waren de Latijnse vertaling, de Vulgaat, voor geïnspireerd te houden, moest uitleggen, welke
functie onze Vulgaat in de Katholieke
Kerk te vervullen heeft. Wie even bedenkt, dat het Concilie van Trente in
1546 enige geleerden aan het werk zette
om een eind te maken aan de vele uiteenlopende La tijnse teksten en „zodra mogelijk" een gezuiverde Vulgaat op te stellen;
dat de Sixtina niet goed werd geacht en
men toen de editio Clementina is begonnen, die eerst in 1592 moeizaam tot stand
kwam, zal wel inzien, dat van inspiratie
van de vertaling als zodanig geen sprake
kan zijn. Te meer nog, als hij bevindt, dat
aan de correctie ijverig, bij wijle zelfs
verwoed is gearbeid; zo veelomvattend
was het zuiver menselijke werk,
De genoemde predikant, een schrander
man, had de situatie begrepen en zei: „het
staat er dus ongeveer mee als met de Statenbijbel bij ons". Ik nam hem zijn te
voren valse mening niet kwalijk, bedenkend, dat bij Katholieken, toen althans
nog, heel verkeerde voorstellingen bestonden over de Protestantse bijbelvertalingen.
Hoezeer ook bij de Protestanten gepoogd wordt de oorspronkelijke tekst heel
precies in het Nederlands weer te geven
even goed als de Katholieken dit betrachten, toch gaat op de duur de vertaling
van beide blijkbaar uiteenlopen. Want de
verschillende opvatting over de goddelijke
inspiratie zal van lieverlede op de vertaling aan beide kanten van invloed zijn.
De inspiratie van de Heilige Schrift, als
term om het aandeel van het goddelijk
werk bij het tot stand komen van de Heilige Boeken uit te drukken, is bij de Protestanten van jongere datum dan bij ons,
en wordt liever vermeden. In het kort geleden verschenen doorwrochte werk over
Oud-Testamentische Kanoniek door Dr
G. Ch. Aalders, Hoogleraar aan de Vrije
Universiteit, (Kampen, 1952) lijkt mij dit
nog het geval te zijn. En Prof. Dr P. J.
Muller heeft in zijn Handboek der Dogmatiek, ten dienste der Ned. Hervormde

Kerk (Groningen, 1908) heel duidelijk
laten blijken, dat hij van dat woord niet
veel moet hebben.
Als Aalders de feitelijkheid van het
goddelijk aandeel in de Heilige Schriften
wil adstrueren, schrijft hij (blz. 66) : „Wij
geloven op grond van het getuigenis des
H. Geestes, dat het oude Testament als
integrerend deel van den Bijbel, het
Woord van den levenden God is; als een
wonder van Gods voorzienige leiding
treedt deze bundel van geschriften als een
vaststaande en nauwkeurig begrensde
grootheid uit het historisch proces naar
voren, en zo aanvaarden wij deze Kanon
in zijn geheel en daarmee ook elk van zijn
onderdelen in het bizonder als onfeilbaren,
gezaghebbenden regel voor ons geloven
en handelen. Wat wij in de voorafgaande
bladzijden hebben ten beste gegeven, is
alleen een zwakke poging om ons, op
grond van de feitelijkheid die in den Ka
non zich aan ons voordoet, in te denken
wat de hoge bedoeling Gods daarmee
voor ons kan zijn".
Ik haal dit aan, niet om daarover hier
een oordeel uit te spreken, maar alleen om
te verduidelijken, dat de Protestant uit
deze Bijbel-opvatting noodzakelijk een
psychologische houding heeft gewonnen,
die hem doet terugschrikken voor het
vervangen van het van ouds voorgehoudene en voor vernieuwing zelfs van de
schrijf-vormen. In ieder geval zijn bij hem
weerstanden te overwinnen, als hij de Bijbelvertaling wil vernieuwen.
Daarbij komt, dat de rechtmatige eerbied voor de oude Statenbijbel en een
eigen kansel-stijl, die zich daaruit gedurende enkele eeuwen heeft ontwikkeld,
zeer het behouds-gezinde bij de Bijbelvertaling in de hand werkt.
De Katholiek daarentegen komt de feitelijkheid van het geïnspireerd-zijn van
de twee en zeventig Bijbelboeken op heel
andere wijze aan de weet; ze wordt hem
voorgehouden door de Kerk, en hij heeft
ze gelovig te aanvaarden. Hij heeft bij
het vertalen van de Schrift zich te houden
aan de zin van de teksten, waar deze
door de traditie is vastgelegd; hij mag

-
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niet in tegenspraak komen met de geloofsleer. Doch overigens hoeft hij, mits er bij
hem onderwerpingsbereidheid aanwezig
is, helemaal niet schuchter te zijn wanneer
hij met de meeste preciesheid en nauwkeurigheid de tekst tracht weer te geven.
Bovendien is de vertaling van de
grondtekst in Nederland bij de Katholieken om welke redenen dan ook, van betrekkelijk recente datum. Een eensluidende terminologie heeft zich daarom niet
kunnen vastzetten.
Als men deze dingen in aanmerking
neemt, kan het, zou men zo zeggen, geen
verwondering wekken en ligt het eerder
in de rede, dat de Katholieke Bijbelverta
ling bezig is de Protestantse voorbij te
streven.
Er valt evenwel nog genoeg te doen.
En het is zeker aanbevelenswaardig, dat
de Katholieken voortgaan met zich toe te
leggen op een juiste, pijnlijk nauwkeurige
weergave van het origineel. Ook al is er
de algemene zin, laat staan de geloofsleer
niet mee gemoeid, dan houdt toch het geinspireerd-zijn alleen reeds een aansporing
in, om met buitengemeen gevoel voor
ik
iedere wending en iedere nuance
het
zou haast zeggen: met tederheid
oorspronkelijke te benaderen. En om
daartoe te kunnen geraken, is het bestu-

deren van de Bijbeltalen ontegenzeglijk
een eerste vereiste.
De Bijbelstudie als leervak heeft talrijke
andere leervakken als hulpwetenschappen
nodig; iedere inleiding op de H. Schrift
zal er hele rissen opnoemen. De Scripturist heeft een breed arbeidsveld voor zich;
hij betreedt terreinen, die behalve kundigheid en vaardigheid, ook beleid en eerbiedige liefde schijnen te eisen. Maar het
bestuderen van de Bijbeltalen zal wel onverminderd aan de orde moeten blijven;
omdat een taal altijd nog zaken behelst,
die ontsluierd kunnen worden.
Het valt daarom te wensen, dat op
hoog niveau, dus allereerst aan de Universiteit, men zich gestadig moeite zal
geven om diep door te dringen in de
Bijbeltalen.
En dit dan ook, stellig niet op de laatste plaats, voor ons Katholieke volk. Opdat we onze Bijbel al maar door scherper
en beter verantwoord kunnen naderbij
brengen en steeds meer bevattelijk maken
Sint Paulus, die, al wat er aan de open afwegen van het genade-geheel zich
afspeelt, pleegt te fixeren in het centrum,
zou waarschijnlijk zeggen: — aan en voor
de eenvoudigen in Christus Jesus.
Dr P. C. de Brouwer

Achtste Belgisch - Nederlands Historisch Congres
Op 28 en 29 Mei 11. werd ditmaal het
jaarlijks congres van de Noord- en ZuidNederlandse geschiedkundigen te Leuven
gehouden. Zestien historici uit het Noorden en twintig uit het Zuiden, waaronder
verscheidene professoren van Amsterdam,
Utrecht, Groningen en Nijmegen, van
Leuven, Gent en Namen waren opgeko
men.
In het ruime historisch seminarie vingen
op 28 Mei te 9 u. de werkzaamheden aan.
Dr W. Jappe Alberts zette de spreekbeurten in met een uiteenzetting over de
eerste Bourgondische bezetting van Gelre
en Zutfen in 1473-1477, en steunde hierbij
op een grondige studie van onuitgegeven
Arnhemse en Venlose stadsrekeningen.
Toen Karel de Stoute, om zijn positie op
de Nederrijn te versterken, in 1473 de
onderwerping van Gelre en Zutfen eiste,
verzetten zich Nijmegen, Arnhem en Ven-

lo, maar andere steden, als Roermond, capituleerden dadelijk. Bij de inlijving van
Gelre en Zutfen op 30 Juli 1473 maakte
de hertog dan ook onderscheid tussen
deze twee groepen steden bij het bepalen
van de oorlogsschatting. Zo gingen de
weerspannige steden onder een drukkende
geldnood gebukt. Opvallend is dat de pas
genaaste provinciën zich niet verzetten
tegen de politieke en juridische inschakeling in de Bourgondische staten, maar wel
tegen de hoge financiële lasten. Dit was
dan ook de hoofdreden waarom, zodra de
dood van de stoutmoedige hertog te Nancy in 1477, bekend werd, Gelre en Zutfen
zich dadelijk weer van de Bourgondiërs
afscheurden en hun zelfstandigheid hernamen.
Daarop gaf Prof. Dr F. L. Ganshof
van Gent een magistraal college over het
karakter en de draagwijdte van het verde-
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lingsverdrag van Verdun in 843. Een
Franse geograaf-historicus heeft nl. getracht de verdeling van het Karolingisch
rijk in drie loodrechte deelrijken: WestFrancië, Oost-Francië en het rijk van Lotharius, van Friesland tot en met Italië, te
verklaren doordat elk der drie kleinzonen
van Karel de Grote een „kaveling" of
deelrijk moest hebben, met diverse soorten
van gronden voor diverse landbouwproducten en veesoorten. Nu toonde de
Gentse professor afdoend aan, dat een
beslissende factor en wellicht de voornaamste is geweest: Keizer Lotharius,
koning Lodewijk de Duitser en koning
Karel de Kale kregen een „kaveling" met
nagenoeg dezelfde inkomsten, en bijgevolg een zelfde aantal bisdommen, abdijen
en mansi. Dit schijnt wel de reden te zijn
waarom onze gewesten, die in 842 tussen
de twee koningen waren verdeeld, in 843
door het Verdrag van Verdun, grotendeels aan de Keizer werden toegewezen.
Tenslotte hield Drs F. Baudouin, conservator van het Rubenshuis te Antwerpen, een suggestieve lezing over de cultuurhistorische achtergrond van de schilderkunst der Nederlandse primitieven.
Wij weten allen dat Johan Huizinga destijds hetzelfde probleem heeft onderzocht,
en aldus kwam tot het schrijven van zijn
grandioos Herfsttij der Middeleeuwen; wij
weten echter eveneens dat Huizinga's
cultuurbeeld van de Late Middeleeuwen
geen verklaring geeft van het fenomeen.
Drs Baudouin stelde vast dat er in het
midden der XVe eeuw een grondige wijziging komt in de kunst en in de vroomheid. Vds6r 1450 is de iconografie vertellend en descriptrief, ook dramatisch en
pathetisch, na 1450 echter ontstaat er een
grotere soberheid en innigheid. De spreker toonde dit aan bij verscheidene thema's van de schilderkunst. Daarna con-

stateerde hij in de ascetische en mystieke
geschriften eenzelfde streven naar innigheid en versobering, en een afwijzen van
het te affectieve en ook van het legendarische en apocriefe. Al moet dit onderzoek
nog verder worden doorgezet, toch lijkt
wel in deze richting het antwoord te vinden op de vraag die reeds Huizinga stelde.
Op Zaterdagmorgen ving de tweede
30
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sessie weer te 9 u. aan met een zeer gedetailleerde voordracht van Dr Unger,
rijksarchivaris van Middelburg, over de
slavenhandel der Middelburgse Commercie-Compagnie. Het onderwerp was dus
wel beperkt en liet geen algemene conclusies toe, maar het voordeel was dat de
ijverige en humoristische archivaris tal
van onbekende gegevens naar voren kon
brengen. De Middelburgse handelscompagnie, die in 1720 werd opgericht, ondernam haar eerste slavenreis in 1732, en
zou in de loop van de XVIIIe eeuw, een
tweehonderd dergelijke transporten organiseren. De slaven werden voor twee derde in Guinea en voor een derde in Angola
gekocht. Het sterftecijfer onderweg schommelt van 1 op 265, tot 64%, dit laatste
blijkbaar wegens een epidemie aan boord,
en bereikte een gemiddelde van 12,3%,
terwijl het aan boord van de Engelse slavenschepen 20 á 30% bedroeg. Opvallend
is hoe weinig verzet er ook in katholieke
milieus tegen dit ontvoeren van zwarte
werklieden bestond. In 1807 werd echter
de slavenhandel verboden, maar nog tientallen jaren zou de handel klandestien, in
heel wat slechter voorwaarden voor de
negers, doorgaan.
Mej. Dr M. E. Kluit van Amsterdam
betrok in haar lezing over spionnage en
politie in het leven van Cornelis Felix

van Maanen het ganse leven van deze
bekende staatsman, of beter jurist. Reeds
bij de aanvang was de geleerde spreek-

ster erg aggressief: „Die aap van een
Bilderdijk", en ,,Da Costa met zijn geborneerde vermogens" moesten het reeds da-

delijk ontgelden. Uit het lange betoog
bleek duidelijk dat van Maanen van nature een verdediger van de gevestigde
orde was, en dit zowel voor het continentaal stelsel en de regering van Napoleon
als voor het staatsbestel en de onderwijspolitiek van koning Willem I. Na 1815
was hij, de vroegere Jacobijn, wel erg
conservatief geworden, en wenst de macht

zoveel mogelijk in de handen van de koning te concentreren. Ook in 1829-1830
wilde de jurist, de man van de politie,
eerst en vooral orde. Hij schijnt de mentaliteit en de grieven van de Zuid-Nederlanders niet te hebben aangevoeld. Men
heeft van Maanen ,,le grand justicier"
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genoemd, beter ware, zegt Mej. Kluit,
hem „de dienaar bij uitnemendheid van de
H. Hermandad" te heten.
De laatste spreker die zich met het resterende half uur tevreden moest stellen,
was Prof. J. A. van Houtte van Leuven,
de voornaamste organisator van het Congres. Hij sprak over de rol van de Staat
en van de steden in de economische politiek der Nederlanden in de XVIe en
XVIIe eeuw. Zoals in de Middeleeuwen
ging ook in de twee volgende eeuwen de
economische politiek uit van de steden,
terwijl de Staat er enkel op uit was, zijn
inkomsten door een of andere maatregel
te vergroten. Dit blijkt uit de oostzeepolitiek en de kettervervolging in de XVIe
eeuw, uit het toestaan van convooien en
licenten, uit heel de binnenlandse en buitenlandse handelspolitiek. De reden ligt
hoofdzakelijk hierin, dat de Staten-Provinciaal telkenjare de beden moesten toestaan, en dat de regering om die toestemming te verkrijgen aan de grieven van de
steden tegemoet moest komen. Om diezelfde reden trouwens kenden de Zuidelijke Nederlanden onder de Spanjaarden
geen absolutisme. Natuurlijk, en dit onderstreepte Prof. D'hondt van Gent bij de
discussie, was de invloed van het Cen
traal bestuur ook op de economische politiek groter wanneer het politiek en militair sterker stond.
Op de zes spreekbeurten volgden telkens interessante discussies waaruit niet
alleen de toehoorders maar ook de sprekers voordeel trokken.

Dit zware program, een bewijs van de
hoge standing van het congres, werd
echter verlicht door hetgeen om en gedurende het congres gebeurde. Op de vooravond werd een receptie gehouden in het
Hotel Majestic, en Mgr Van Waeyenbergh, rector magnificus van de Leuvense
Alma Mater, kwam de deelnemers persoonlijk begroeten. De namiddag van de
eerste congresdag was gewijd aan een
rondrit door het landschap en de kunststeden van Oostelijk Brabant. Dr Fr. Van
Molle gaf ons een prettig, sober, deskundig en boeiend commentaar gedurende
heel de tocht. Al wekten de collegialen
van Aarschot en Diest onze bewondering
en de abdij van Averbode onze belangstelling, toch was het bezoek aan de enigmooie Gotische kerk van Zoutleeuw met
haar juweeltje van een sacramentshuis en
haar oud-Gotische beelden het esthetisch
hoogtepunt van de tocht.
Als slot van het welgeslaagde congres
bood het Belgisch Comité in de bovenzaal
van Hotel Majestic aan de deelnemers een
lunch aan. Prof. Rogier dankte namens de
deelnemers, speciaal namens de NoordNederlandse, en drukte de wens uit dat
het volgend jaar het congres zou plaats
hebben te Nijmegen, dat nu stilaan zijn

beurt moet krijgen. Mgr Van Waeyenbergh, die even aanwezig was, feliciteerde
de historici om hun wetenschappelijke
activiteit en wenste verder alle goed aan
deze samenwerking en verstandhouding
tussen de geschiedkundigen van Noord en
Zuid. Prof. Dr M. Dierickx S.J.

Katholieke Wete nschapsbeoefening
De Katholieke emancipatie begint lang- als met talrijke andere factoren. Dit gold
zamerhand op gang te komen. Met name dan bij voorbeeld voor de juridische en de
neemt ook aan de wetenschapsbeoefening sociologische wetenschap. In de medische
een steeds groter wordend aantal Katho- wetenschap en in enige andere, is de
lieken deel. De vraag dringt zich nu op, moraal van belang voor de toepassing
of er voor de wetenschapsbeoefenaar ten van de resultaten; in de techniek van het
aanzien van zijn werk speciale consequen- vak derhalve. Overigens zou de Katholieties volgen uit zijn Katholiek zijn. Op het ke wetenschap alleen in zoverre van de
eerste gezicht is men waarschijnlijk spoe- andere wetenschap verschillen, dat de
dig geneigd deze vraag ontkennend te Katholiek in zijn geloofswaarheden nog
beantwoorden. Veelal zal men menen dat een test zou hebben om na te gaan of zijn
alleen de moraal een zekere rol speelt. resultaten juist waren.
Dit alles is zeer zeker juist, men zal
Deze zou dan in sommige wetenschappen
een van de vele factoren zijn waarmee echter na dienen te gaan of ook de merekening diende te worden gehouden, zo- thode niet anders is, of anders hoort te
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zijn. De Katholiek dient er in alles rekening mee te houden dat hij een nieuwe
mens is. God heeft hem nieuwe waarheden laten kennen door de Genade van het
Geloof. Deze kennis zal hij bij zijn wetenschappelijke arbeid even goed moeten gebruiken als de kennis die hij heeft door
rede of intuïtie. Hierbij komt dat de Katholiek ook anders staat tegenover het
object van zijn wetenschap. Voor hem
immers is de meest wezenlijke karaktertrek van dit object het geschapen zijn er
van. Hierdoor zal hij steeds voor de
vraag staan, welke plaats dit object inneemt in de God-lk verhouding. Veel
belangrijker dan dit alles is echter de
vraag of de Katholiek het doel van zijn
wetenschap dichter kan benaderen dan
anderen. Het doel is voor hen en ons hetzelfde. Het is immers voor beiden, als
van alle menselijk handelen, een poging
onszelf in de ons omringende stof uit te
drukken. De mens moet dit doen, omdat
hij' zichzelf nooit in zichzelf kan vinden
en alleen iets omtrent zichzelf kan weten
uit zijn verhouding tot het hem omringende. Deze kennis van zichzelf is altijd
relatief en partieel; namelijk afhankelijk
van het bepaalde deel van het hem omringende waartoe hij zijn verhouding
heeft bepaald. Deze kennis is nu voor
hem alleen van nut, voor zoverre hij
zichzelf in zijn wetenschap kan uiten en
heeft uitgedrukt. Om dat te bereiken zal

hij de aard van de betrokken wetenschap
moeten kennen. Met name zal hij moeten
weten welke limiet de betrokken wetenschap in zich heeft. Zo wordt de medische wetenschap bepaald door het lichamelijke, de rechtswetenschap door het gemeenschappelijke. De aard van een wetenschap zal echter pas dan zo goed mogelijk worden gekend indien haar verhouding tot andere wetenschappen zo goed
mogelijk vast staat. Het is de taak van
de philosophie een en ander zo juist
mogelijk te bepalen.
Zelfs zo echter komt de mens slechts
weinig dichter bij de kennis van zichzelf.
Volledig zal hij deze kennis hier nooit
kunnen bereiken, omdat hij zijn meest
wezenlijke eigenschap, zijn geschapen zijn
niet adequaat kan begrijpen. Immers daar
hij als geschapene eindig is, kan hij noch

467

het niets waaruit hij geschapen is, noch
zijn oneindige Schepper begrijpen.
Hier wijkt nu de Katholieke wetenschapsbeoefening van andere wetenschapsbeoefening af. De Katholiek beschikt namelijk over meer gegevens over
zijn Schepper dan anderen. Daardoor kent
hij niet alleen zijn Doel beter, maar is
hem ook de weg gewezen meer van zichzelf te weten, zichzelf beter te kennen.
Deze weg is de Theologiserende Geloofsbelevenis of wat hetzelfde is gelovige
Theologie. De Katholiek mag aannemen dat deze gelovige Theologie slechts
voorlopig en door bijzondere omstandigheden, hem niet tot volledige zelfkennis
kan voeren. We kunnen dus aannemen
dat dezelfde zelfkennis, die de mens nu in
de wetenschap bereikt straks ook in de
gelovige Theologie wordt bereikt. Dit
geldt voor iedere mate van zelfkennis
die ieder afzonderlijk mens in iedere willekeurige wetenschap op een bepaald
ogenblik heeft bereikt. Men bedenke
daarbij dat de kennis bereikt in de wetenschap weliswaar relatief is, maar dat een
volledige kennis niet volledig zou zijn als
haar de relativiteit van het gekende onbekend was.
Daar nu iedere mate van zelfkennis
langs twee wegen, de gelovige Theologie
en de wetenschap, kan worden bereikt
moet er tussen deze twee wegen een relatie bestaan. Ook het bestuderen van deze
relatie zal een taak van de philosophie
zijn, welke hier echter zal moeten werken
met alleen aan gelovigen werkelijk bekende waarheden en de aard van de betrokken wetenschappen anderzijds.
Uit Katholiek oogpunt bezien is het dus
een nog groter belang om de aard van de
wetenschappen te bestuderen, dan voor
anders denkenden. Nu zal het duidelijk
zijn, dat men de aard van een wetenschap
alleen kan bestuderen, indien men met de
betrokken wetenschap bekend is. Indien
dus een Katholieke wetenschap werkelijk
wil zijn wat haar naam zegt, dan zal het
nodig zijn, dat in de verschillende takken
van wetenschap denkers in staat worden
gesteld te zoeken naar het wezenlijke van
hun wetenschap.

Mr R. J. C. Cornegoor
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Over de Inval
Geen theorieën zou ik willen verkopen,
geen voltooide stellingen dicteren, geen
onderzoekingsresultaten in kaart brengen,
slechts wil ik schrijven wat ik zoal gedacht heb over de inval, rondom die
kleine helderheden welke plotsklaps in
een brein opduiken zonder bewust moeizaam geconstrueerd te zijn.
Het valt ons te binnen alsof het er
tevoren niet was, het licht even op als een
kortlevend gloeilampje en dooft, of het
blijft helder en fel en dan moeten we
erover praten, dit geschenk vertonen, op
de handen ronddragen, ons afvragend van
waar het kwam en waartoe. Maar de
inval is, hoe dan ook, een verrassing, iets
waar we geen recht op hebben, wat het
denken en redeneren niet overbodig maakt
omdat we er niet op kunnen rekenen. De
inval is altijd winst, komt meestal van
pas en vergemakkelijkt onze beweging
voorwaarts.
Een vijftal jaren geleden, op een lustrale
dag ik meen in Delft r dat de wolken
langs een bruine toren in het blauw omhoog rolden, viel mij iets in over de inval.
Zonder aanleiding geloof ik: de gesprekken daarvoor in een studentensociëteit
waren niet van grote allure geweest en
de weg waarop ik mij in gezelschap van
enige vrienden bevond voerde naar een
niet al te dure gelegenheid waar kon
worden gegeten. Ik dacht, zonder dit te
bedenken, dat er in de taal een zeker
automatisme moest schuilen dat resultaten
afwerpt waarvoor de taalvoerder, al sprekend, niet aansprakelijk is, die hem overkomen en ten opzichte waarvan hij enige
bescheidenheid in acht dient te nemen.
„De zaak is, een zin zichzelf te laten voltooien, vertrouwend dat de taal, ons overgeleverd door gans een volk, gaat vibreren als een natuur binnen onze gevoeligheid en dieper dingen loswerkt dan ons
verstand ooit kan opbrengen", schrijft
Martinus Nijhoff in Gedachten op Dinsdag 1 ) . Ik was niet verbaasd juist bij deze
uiterst taalgevoelige dichter terug te vinden wat ik bedoelde en nog steeds op het

oog heb. Een zin zichzelf laten voltooien,
de taal zijn gang laten gaan en dieper
dingen laten loswerken dan wij logisch
tot stand kunnen brengen. In het herhaalde „laten" ligt de passiviteit opgesloten;
de taal, die werktuig heet te zijn, gebruikt
ons als instrumenten. „Ik denk niet; alles
komt in mij op. Mijn brein is in volmaakte
rust en ikzelf ervaar een gedachte geen
ogenblik eerder dan degeen aan wie ik
haar meedeel" 2 ) . De eerste deelgenoot
ben ik zelf, terwijl ik me tot een ander
richt. Maar ik wist niet dat dit in mij
voorhanden was voordat het in mij opkwam. De diepte, waaruit de gedachte
geboren werd, is mij onbekend. Wat daar
ligt is nieuw voor mij. Ik kan er niet
willekeurig uit putten wat ik wil. Het is
niet mijn geheugen, maar een „laag"
waarin zelfstandige processen zich afspelen.
Het is niet vreemd nu aan de droom te
denken. Als ik mijzelve niet bewust ben,
mijn brein in rust verkeert, verschijnt de
droomgedachte als een wandelaar in de
nacht; zij is geen dief die mij iets ontsteelt, maar zij brengt mij iets dat ik misschien „ergens" had, zij deelt mij iets
mede om te (ont-) houden, ook al vergeet
ik het niet zelden weer. Freud meent dat
de droomgedachte het gecamoufleerde
product is van iets dat ik ooit geweten
heb en beleefd. Met Jung zou ik echter
voor mogelijk willen houden, dat de nachtelijke wandelaar in de verte lijkt op een
dezer psychische realiteiten, welke in een
onvermoede verborgenheid aanwezig zijn,
met het leven daarin verschenen, paraat
maar onbestuurbaar. De droomgedachte
kan, na het ontwaken uit de slaap, in het
bewuste blijven kleven en heeft dan steeds
de qualiteit van de verrassing. Weten wij
wat zij voor de dromer of voor ons allen
te beduiden heeft, dan betekent zij een
schrede vooruit. Het is verleidelijk de
taal, „ons overgeleverd door gans een
volk" en die, gelijk Nijhoff zegt, gaat
vibreren als een natuur binnen onze gevoeligheid, een allerbelangrijkste rol toe

1) 's-Gravenhage, 1931.
2) Rudolf Eilhard, Gesprekken met Moeder Henschel, 's-Gravenhage, 1954.
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te dichten bij de openbaringen van het
onbewuste, dat wij allen gemeenschappelijk hebben.
Nu dreig ik toch een theorie op de
markt te zullen brengen. De stelling, een
speculatie, blijft echter onvoltooid. Laat
ons terugkeren tot de inval bij waken en
welzijn, en de droomgedachte, die in zekere zin ook een inval is, verder buiten
beschouwing laten. Het gebeurt frequent
dat wij, sprekend of schrijvend, een gedachte verwoorden, die ons opvalt omdat
we de waarheid daarvan beseffen zonder
dat we nauwkeurig weten waarom het
wáár is. Die gedachte was aan onze redenering, soms een simpele discussie met
onszelf, vooruit gehuppeld. Zij gleed van
een tong, die onmiddellijk daarna krampachtig werd. De verbazing deed ons stokken en terwijl we bij onze verbazing stil
stonden verloren we de tegenwoordigheid
van geest om de inval te noteren. Nog
evidenter is de inval als zo een gedachte
verschijnt terwijl „ons brein in volmaakte
rust is", een donderslag bij heldere hemel.
Wij herinneren ons dan wel eens ooit eerder te hebben geworsteld met het probleem waarvan de oplossing ons nu is
ingevallen, zonder aanwijsbare aanleiding
overigens. Zou het zo zijn, dat het vroeger vergaarde en door als zodanig onopgemerkte ervaringen aangevulde materiaal
„werkte" als een heterogene oplossing-inchemische-zin waarin volkomen onver
wie kent een wetmatigheid in
wacht
—

deze psychische materie r kristallisatie
optreedt, kristallen, ruw maar helder, nog
niet gepolijst door de ratio? Vergelijken
we dit proces met de beginneling op de
schaats. Jaren achtereen had hij slechts
een enkele dag om te oefenen, hij stuntelde, scharrelde op het gladde ijs, viel en
stond op, de dooi of een andere belemmerende omstandigheid verhoedde dat hij
zijn draai kreeg. Een volgende winter
waagde hij zich weer op de baan, zijn
ijzers waren niet beter geslepen dan in
één der vorige perioden en de hemel was
niet blauwer: de éérste afzet werd een
streek, hij zwierde weg met een gemak

469

dat op volleerdheid zou moeten duiden.
Wie had het hem geleerd? Jubelend verbaasde hij zich. De moeitevolle pogingen
van andere jaren, elke keer afgesloten in
de zekerheid: het is wéér niets geworden,
ik krijg dit nooit onder de knie, verbleekten tot verledenheden welke niets met dit
plotselinge kunnen te maken (schijnen te)
hebben. „Slapend" gewerd hem de kunst
van het schaatsen.
Op deze wijze denk ik mij de inval.
Gebeurt de kristallisatie toch naar aanleiding van „iets", een associatie die de
laatste schakel vormt in een bijna gesloten
kring, of is deze kristallisatie een proces
dat in ons, maar buiten het bewustzijn,
geleidelijk verloopt en geen exogeen moment behoeft om af te lopen? Van ette
lijke ontdekkingen wordt het invalskarakter beschreven, van nog meer ontdekkingen is bekend dat aan al de bevestigende
experimenten een inval vooraf ging die de
onderzoekingen überhaupt in gang zetten.

Met enige schaamte vermeld ik hier
wat ik weet over de zogenaamde pathologische inval, met schaamte, omdat de
psychiatrie de qualificatie „pathologisch"
geeft aan iets wat ik eigenlijk als physiologisch beschouw. Bonhoeffer spreekt
van pathologische inval, wanneer iemand
gedachten invallen zonder aanknopingspunten aan wat tevoren gedacht werd.
Met name zou dit verschijnsel gezien worden bij degeneratieve persoonlijkheden.
De door mij beschreven inval gaat vermoedelijk even vloeiend over in de patho
logische inval als de overgang van het
gezonde levenskrachtige in het degeneratieve. Waarbij kan worden opgemerkt,
dat de creatieve inval nogal eens aan de
dag treedt bij persoonlijkheden, die als
afwijkend van „het normale" verschijnen.
Opzettelijk zal ik het hierboven geschrevene niet systematisch reconstrueren
en niet elke zinsnede langs een wetenschappelijke maatstaf leggen. De oplossing is nog heterogeen, de kristallisatie
laat op zich wachten,
J. J. C. Marlet, arts

Boekbespreking
GODSDIENST
Jean GALOT, S.J., Le coeur du Christ
( Museum Lessianum Section Ascétique et Mystique, 47) . Desclée de
Brouwer, Brugge-Parijs, 1953, 265
pp., Fr. 78. •
Wij zijn sedert lange tijd gewoon het
hart van Christus te vereren en te benaderen langs de providentiële weg der H.
Hart-devotie; wij plegen minder dikwijls
de wonderbare rijkdom van dit goddelijk
Hart uit de levende teksten zelf van het
Evangelie te ontdekken. Om een dergelijk
werk tot stand te brengen beschikt Schrijver over een fijne psychologische en theologische vorming. Hij geeft ons geen commentaar op het Evangelie, geen eigenlijk
meditatieboek, maar schenkt ons een pakkend en buitengewoon diepgaand inzicht
in het Hart van Christus zoals het nog
steeds klopt en leeft in de verscheidene
woorden en taferelen van de H. Schrift.
De voornaamste hoedanigheid van dit
boek ligt wel in de zeer oorspronkelijke
wijze, waarop de goddelijke diepte van
het verlossende Hart uit de reëel-menselijke en ons zeer nabije persoon van de
historische Christus wordt in het licht
gesteld. Al wie in deze tijd naar religieuse
verdieping uitziet zal bij het ter hand nemen van deze studie niet ontgoocheld
worden. A. Poncelet
Alois RIEDMANN, Wie Jesus lebte, list
und starb. — Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1953, XVIII-264 pp., 132
taf., geb. D.M. 26,80.
Een boek waarin de lezer langs beeld
en gewijde tekst in contact komt met de
blijde boodschap van het christendom.
Honderd twee en dertig fraaie reproducties uit de Europese religieuse kunst stellen het leven van Christus voor, vanaf de
Boodschap tot de Hemelvaart. Een sobere
omschrijving van het evangelieverhaal begeleidt de afbeeldingen.
A. L. Vandenbunder
Chan. Jean VIEUJEAN, La re li gion vivante (Coll. Cité Chrétienne) . —
Casterman, Doornik, 1954, 256 pp.,
Fr. 63.
Dit werk is bestemd voor universiteitsstudenten en afgestudeerde intellectuelen,
die verlangen hun geloofsleven uit te
bouwen en te verantwoorden. De schrijver heeft een zeer brede informatie, die

hij in een diep christelijke synthese weet
uit te werken. Het essay is inderdaad gekenmerkt door de wil alle menselijke
waarden in een katholieke levensvisie te
integreren. Oprechtheid van toon, scherpe
analyse van de huidige geloofscrisis en
van de oplossing ervan, rake tekening
van bepaalde misstanden en de positieve
houding tegenover het moderne leven,
maken deze studie tot een vade mecum
van de leek bekommerd om zijn geestelijke volwassenheid. A. L. Vandenbunder
Joseph GOLDBRUNNER, Sainteté et
santé (Présence Chrétienne) . — Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 70
pp., Fr. 42.
In enkele rake schetsen •— eerst over
de rol van het lichaam in de geestelijke
groei, daarna over de theologale deugden
en hun tegenpolen in het psychische leven
r brengt Dr J. Goldbrunner, psycholoog
en moralist, een rijk inzicht in de ascese,
ook al is het enigszins eenzijdig, zoals hij
zelf toegeeft, wegens zijn reactie tegen
vroegere verkeerde stellingen. Een uitstekende vingerwijzing voor zieleleiders.
R. Hostie
Alfons KIRCHGASSNER, Geistliche
Glossen. — Verlag Josef KnechtCarolusdruckerei, Frankfurt a/Main,
1953, 236 pp., geb. D.M. 7,80.
In drie grote secties, gewijd aan God,
de mens en de Kerk, bevat dit boek een
reeks beschouwingen, meestal essayistisch,
soms met de klank van het gesproken
woord, over grondwaarheden van het
Katholicisme en zijn morele leer. Hun
waarde ligt niet in de theoretische uiteenzetting, maar in de directheid, waarmee
ze de betekenis er van voor de moderne
mens peilen en samenvatten: wat beduidt
deze waarheid in en voor ons leven, hoe
wordt het er door getransformeerd, en
waar brengt ze ons heen? Gezonde spiritualiteit, grote oprechtheid, inzicht in de
psychologische instelling en de behoeften
van onze tijdgenoten, rake illustraties uit
de hedendaagse cultuur in hun confrontatie met de eeuwige waarheid en suggestieve uitdrukking zijn de voornaamste
kwaliteiten van dit boek. De indeling in
korte, zelfstandige hoofdstukjes maakt het
zeer geschikt voor meditatie.

A. Deblaere
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haar richt tot het Franse volk. Voor de
historische gegevens heeft de auteur
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het
materiaal, dat aan de kritiek van Cordier
weerstand heeft geboden.
Cordier's gegevens bieden omwille van
hun minimalistisch karakter een ideaal
platform voor de polemische argumentatie
van Sven Stolpe. De inleiding door Ida
Górres in de vorm van een manifest gesteld is enigszins misleidend voor de ware
bedoeling van de schrijver. A. Knockaert
Anne FREMANTLE, De roep der woesfijn. Het leven van Charles de Fou
cauld, Nederl. van André Noorbeek
(Graalboekerij) .
Sheed
Ward,
Antwerpen, 1954, VIII--288 pp., geb.
Fr. 165 (leden: Fr. 105) .
Beschrijvend, amper onderbroken door
een rake opmerking, heeft dit levensverhaal het voordeel te zijn geschreven in
Engeland, na een lange bedevaart langs
de vele wegen waarop Ch. de Foucauld

rondzwierf, om steeds beter God te dienen. Het steunt op een onuitgegeven familiedocumentatie en profiteert van de
huidige ontwikkeling van zijn vele stichtingen. Men begrijpt nu des te beter de
mens in deze „providentiële" heilige.
Wie de drie kloostercongregaties van
de Petits Frères en Petites Soeurs kent,
de twee pas gestichte seculiere Instituten
en de grote Fraternité Ch. de Foucauld,
waarin reeds vroeger zijn vrienden, en nu
talrijke leken deel hebben aan zijn geest
en aan zijn universele zending, zal dit
mooie leven des te beter appreciëren.
Ontegensprekelijk heeft Sch. Charles'
jeugd beter gesitueerd; vrij goed zijn bekering, zijn roeping en zijn eerste kloosterjaren weergegeven; het dieper kluizenaarsleven werd nog niet ontsluierd. Het
is een leemte. Hier is een moeilijke opdracht weggelegd voor een theoloog, die
meteen een trouw discipel zal zijn van de
grootste Ordestichter van onze tijd.
J. Beyer

THEOLOGIE EN WIJSBEGEERTE
Richard MOHR, Die christliche Ethik im
Lichte der Ethnologie (Handbuch der
Moraltheologie, 4) . — Max HueberVerlag, München, 1954, VIII-190 pp.,
ing. D.M. 7, geb. D.M. 9.
Ziehier een originele bijdrage aan de
moraal-theologie, zoals er slechts weinige
tot nog toe werden gepubliceerd. Op velerlei punten, o.a. de zonde-bekentenis,
het offer, het gebed, het tabou, de maagdelijkheid, de echtelijke trouw, het schaamtegevoel, het hiernamaals etc., gaat Prof.
Mohr na welke houdingen in verschillende culturen werden aangenomen. Zelden
werd een zo overvloedig materiaal samengelezen uit de belangrijkste studiën van
alle richtingen in de ethnologie. Dat echter niet alles kan voldoen in zulk een
nieuwe opzet is onvermijdelijk. Zo lijkt
ons het onderscheid tussen het „magischinnerweltliche" en het „religios-uberweltliche" niet voldoende afgebakend en gestaafd. Ook komt nergens tot uiting welke
waarde de samengebrachte ethnologische
gegevens vertegenwoordigen voor de moraal. De veelzijdige uitwerking van de
originele opzet is echter bewonderenswaardig. R. Hostie
Margaret T. MONRO, Thinking about
Genesis. Longmans, London-N.Y.,
1953, XXVII--221 pp., 11 sh.
Op dit boekje willen wij graag de bijzondere aandacht vestigen. De laatste tijd

is in ons land de H. Schrift op grote
schaal onder de katholieken verspreid.
Bij het openslaan van zijn exemplaar
vindt men het Boek Genesis, een moeilijk
boek voor velen, een boek dat herinneringen oproept aan school-verhalen waar
een volwassen mens geen raad mee weet.
De tijd en de moed om er lange uiteenzettingen op na te lezen ontbreekt hem en
toch zou hij er graag eens iets verstandigs
over horen. Voor zulke mensen is dit
boekje aangewezen lectuur. Voor hen
echter niet alleen, ook onze godsdienstleraren kunnen er plezier aan beleven.
Vooreerst heeft de schrijfster een stijl
waaraan men zich zonder moeite gewonnen geeft en zij schrijft met de zekerheid
en de humor van een nuchter denkend
verstand. Iemand die enigszins van de
problemen op de hoogte is zal bovendien
de vertrouwdheid van een langdurige stulie constateren r de schrijfster is een
bekeerlinge uit het Protestantisme. Zij
behandelt niet alleen de voornaamste problemen en oplossingen, maar vormt daarbij het inzicht van de lezer. Deze voelt
zich georiënteerd, hij krijgt het veilige gevoel niet meer in een kinderlijke of totaal
vreemde omgeving te staan en dat is een
eerste voorwaarde voor verdere persoonlijke interesse. Bovendien wordt ongedwongen de houding en opvatting van de
Kerk naar voren gebracht. In het middelpunt blijft staan wat het voornaamste is:
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kleine lettertype het lezen niet veraangenaamt.
Niet alleen worden vrijwel alle actuele
kwesties en misverstanden behandeld, het
geschiedt ook op een levendige en sprankelende wijze. Men volgt met spanning
aanval en verweer in de spitsvondige --in de goede zin van het woord r en flitsende redeneringen; zwakke stellingen
worden meedogenloos weggevaagd, iedere
vermeende doorbraak onmiddellijk opgevangen, uit iedere fout of onvoorzichtigheid direct munt geslagen. De schrijvers,
die aan elkaar gewaagd zijn, strijden voor
hun levensvisie en sparen elkaar daarom
niet. Voltreffers worden• over en weer
met genoegen geplaatst. Het is een duel
op hoog niveau, waaraan ook de humor
vaak niet ontbreekt.
In dit opzicht zij dit boek aanbevolen
aan ieder die regelmatig met niet-geloofsgenoten geconfronteerd wordt. Een register der behandelde onderwerpen verhoogt
de bruikbaarheid nog.
Behalve om de besproken kwesties is
het boek voor Katholieken ook instructief
om wat niet met zoveel woorden gezegd
wordt: hoe moeilijk het Katholicisme met
al zijn uitingen en aspecten voor nietKatholieken te begrijpen is, hoe diepgaand de misverstanden en vooroordelen
zijn, hoe onmachtig apologie en redenering alleen zijn om deze te overbruggen.
Het bewijst de juistheid van hetgeen een
vooraanstaand niet-Katholiek geleerde
eens zei: Gij, Katholieken denkt, dat Uw
geloof een te beredeneren en te bewijzen
stelling is. Leeft echter eerst ze:., dat Uw
leven als Katholiek voor mij aantrekkelijk
wordt. Dan zal ook Uw apologie vruchtbaar worden en neem ik ook de rest
graag op de koop toe.
Ondanks al deze goede kwaliteiten, geloof ik toch, dat het boek niet aan zijn
opzet voldaan heeft n.l. een waardevolle
bijdrage te leveren tot beter begrip van
elkaar.
Vooreerst omdat de schrijvers zich in
hun brieven te ongedwongen hebben laten
gaan. Er had meer gesnoeid kunnen worden. Van de bomen ziet men vaak het bos
niet meer. Een meer scherp omschreven
doelstelling zou de opzet van het boek ten
goede gekomen zijn.
Vervolgens wordt er wel veel behandeld, maar weinig opgelost. Althans men
krijgt niet de indruk, dat veel misverstan-

den of vooroordelen uit de weg geruimd
zijn.
Ten slotte, en dit lijkt me het hoofdbezwaar, de behandelde kwesties hebben

door inhoud of wijze van behandeling
enkel betrekking op de peripherie van het
Katholicisme. Tot het wezenlijke is men
niet doorgedrongen. Vandaar dat het geheel na lezing wat onbevredigend en teleurstellend is. Men is opgehouden waar
men beginnen moest: waarom een Katholiek ondanks al het gebrekkig menselijke
in de Kerk, toch van ganser harte en
dankbaar lid wil blijven van die Kerk om
de rijkdom die zij hem biedt: het liefdesavontuur van het schepsel met God.
De schrijvers hebben dit zelf ook aangevoeld, waar ze in hun voorwoord zeggen, dat de discussie juist goed op gang
kwam en diepere lagen begon te raken,
toen de uitgever het sein gaf, dat de
auteurs het toegedachte bestek hadden
volgeschreven.
Wanneer dit de oorzaak mocht worden, dat er nog een vervolg op deze briefwisseling zou komen, dan zou dit enkel
een felix culpa zijn. P. Dresen
Prof. H. Ch. PUECH en Prof. Dr G.
QUISPEL, Op zoek naar het evanUitg. G. F.
gelie der w aarheid.
Callenbach, Nijkerk, 1954, 64 pp.,
geb. f 2.90.
Beschreven wordt de vondst, de historische oorsprong, een karakteristiek van de
inhoud en de strekking van enige handschriften, welke omstreeks 1945 in Egypte
opdoken en C. G. Jung ter ere Codex
Jung werden genoemd. Eén der handschriften, Het evangelie der waarheid geheten, zou van de gnosticus Valentinus
afkomstig zijn. Met name voor historici en
theologen is deze gecomprimeerde publicatie zeer interessant.
J. J. C. Marlet, arts
Martin BUBER, Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie.
Erven J.
Bijleveld, Utrecht, 1954, 144 pp.
De Joodse godsdienstphilosoof Buber
bundelt hier hoofdzakelijk enige gastcolleges welke hij in 1951 in de Verenigde
Staten heeft gegeven. Alle hoofdstukken
cirkelden om het thema der verhouding
tussen religie en philosophie. De godsdienst is volgens B. te karakteriseren door
de relatie „ik-gij", terwijl de philosophie
slechts kent de relatie „ik-het". Beide relaties zijn in de mens noodzakelijk aanwezig, maar het komt erop aan, dat de
ik-gij relatie, de godsdienst, leidende blijft.
Het nadeel van onze tijd is juist, dat de
philosophie de aanwezigheid Gods voor
deze wereld verduistert. Met zijn vurig
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ma ook wordt vertolkt door een rijk
gevariëerde reeks prenten uit de onuitputtelijke schat van de Westerse kunst. Zo
kwamen reeds aan de beurt het thema der
bekoorlijkheid, het Marialeven, thuis, het
leven van Sint Franciscus (met een zeer
lezenswaardige inleiding van R. Schnei
der) , het kind. Het laatste deel is iets
meer beperkt en gaat over de Griekse
Godenwereld, zoals deze in de kunst werd
afgebeeld.
Deze aantrekkelijke boekjes vormen een
ideaal geschenk voor wie van stilte en
schoonheid houdt. G. Bekaert
Vincent van GOGH, Verzamelde Brieven, 4 dln, 3de dr. --- Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 19521954, XLIX-429 pp., 471 pp., 542
pp., 390 pp., geïll., per deel geb. Fr.
275.
Vele willekeurige en onverantwoorde
besnoeiingen hebben de brieven van Vincent van Gogh verminkt. In de vier lijvige delen der Wereldbibliotheek worden
ze piëteitsvol, onverkort en in hun oorspronkelijke taal uitgegeven. De brieven
zelf spreken hier hun eigen taal.
Voor een goed deel in chronologische
volgorde gerangschikt tonen zij ons Vincent zoals hij was: ,,Theo, ik ben een man
met fouten, en misères, en hartstochten".
Men ervaart er zijn hartstochtelijke liefde
voor de misdeelden, zijn religieuze onzekerheid, zijn liefdesmart en worstelen om
zijn kunst. Deze thema's volgen elkander
op, totdat het laatste alle andere verdringt en het enig object van Vincent's
schrijven wordt.
Verhevener nog en aangrijpender dan
de inhoud der brieven is de volhardende
vriendschap met zijn jongere broer Theo.
De eerste drie delen van de verzamelde
brieven
meer dan veertienhonderd
bladzijden
bevatten haast uitsluitend
brieven van Vincent aan Theo in het
Nederlands of het Frans geschreven. Het
was een gelukkig initiatief in het vierde
deel, naast de interessante brieven aan
Van Rappard, aan zijn jongste zuster,
aan E. Bernard, de weerklank op de
brieven van Vincent te laten horen in de
brieven van Theo. De vriendschap van
de twee broers dateert reeds uit hun
jeugd toen beiden nog in de kunsthandel
werkzaam waren en is sedertdien nooit
verflauwd, zelfs niet in de akeligste omstandigheden. Tijdens zijn verblijf in Nederland had Vincent er zich reeds bij
neergelegd slechts met de hulp van zijn

broer verder te kunnen leven. Wanneer
hij naar Frankrijk gaat wordt hij zo van
hem afhankelijk dat hij op een bepaald
ogenblik de kist die Theo hem toestuurde
niet kon krijgen voordat zijn broer voor
hem de frankering had betaald.
Hoewel de boodschap van Vincent van
Gogh vooreerst in zijn schilderijen ligt,
toch zal men de waarde van deze brieven
nooit hoog genoeg aanslaan. Wij kunnen
er de uitgevers alleen dankbaar om zijn.
G. Bekaert
Helga EGGEMANN, Evangelium im
Bild. Worte aus den Evangelien und
ihre Darstellung in der Kunst. --K6sel-Verlag, Munchen, 1954, 359
pp. waarvan 160 pl. 26 X 21 cm.,
geb. D.M. 32,50.
De hoogheid van het evangeliewoord
lijdt vaak onder het menselijk onvermogen, niet in het minst wanneer het in een
beeld gestalte krijgt. Zo gaven de bijbelillustratoren van de laatste anderhalve
eeuw niet alleen blijk van een hopeloos
slechte smaak, maar meer nog van een
ergerlijk wanbegrip van het evangelisch
ideaal. Helga Eggemann gaat daar tegen
in. Voor de illustraties van het evangelieverhaal in haar boek Evangelium im Bild
heeft zij haar keuze beperkt tot de kunstwerken ontstaan vanaf de catacombentijd
tot in de eeuw van Rembrandt. Een schitterende keuze, even veelzijdig als smaakvol! De meeste werken zijn van een
authentiek religieus gehalte. Een groot
deel der afbeeldingen komt van de middeleeuwse miniaturisten en de primitieve
meesters van Italië en Duitsland. Men
kan zich echter afvragen waarom geen
werken van Fra Angelico werden opgenomen. Deze hadden toch sommige reproducties op gelukkige wijze vervangen!
Slechts één werk valt uit de toon. Het
theatrale van Reni kunnen we niet aanvaarden op een der meest aangrijpende
ogenblikken uit het leven van Jesus. Daar
tegenover staan schitterende vondsten zoals de illustratie van Luc. 23, 44-45 door
El Greco's Onweder boven Toledo; of zoals het laatste beeld De Goddelijke Hand,
een romaans frescofragment uit Tahull.
De uitgebreide verklarende nota's achteraan hadden we in enkele gevallen critischer gewenst. Als geheel echter staat
dit werk --- dat een Nederlandse adaptatie verdient op een niveau, dat we
voor dergelijke werken niet gewoon zijn
zowel wat de samenstelling als wat de
uitgave betreft. G. Bekaert
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Hugo Van de PERRE, Présences beiges
Londres (Empreintes, 12). —
Ecran du Monde, Brussel, 1954, 110
pp., geïll., Fr. 90.
In een zwierige stijl en met speelse humor voert schrijver ons door het hart van
Londen, op zoek naar de getuigenissen,
op doek, op hout of op steen, van onze
invloeden op Engeland. Het is een wandeling die twintig eeuwen doorkruist en
telkens weer een onverwachte ontmoeting
meebrengt: de schaduw van Julius Caesar; de goedheid van Philippina van Henegouwen, echtgenote van Edouard III;
de 243.000 bakstenen, uit Vlaanderen afkomstig, voor de Londense Tower; de
schilderstukken van Rubens in Whitehall;
het stijfsel aan de Londense wasvrouwen
bezorgd door Mevr. vander Plasse; de
koetsen ingevoerd door William Boonen
en de rolschaatsen van Joseph Merlin, uit
Hoei. Dit alles en nog veel meer zal
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iedere lezer boeien, die bekoord wordt
R. Hostie
door het pittoreske detail.
A. BONI, Antwerpens roem, St Jacobskerk.
N.V. Helicon, Antwerpen,
1953, 182 pp., geïll.
Vlot geschreven vulgarisatiewerk, gebaseerd op grondige voorstudie: rond de
geschiedenis van de St Jacobskerk worden
de bewogen lotgevallen van Antwerpen
en de Nederlanden opgeroepen. Dank zij
de levendige voorstelling slaagt schrijver
er in, een zo moeilijke onderneming als
een geschiedenis die over eeuwen loopt
tot een niet alleen leesbaar, maar boeiend
verhaal te maken. De kunst, zowel architectuur als meubilair van de kerk, krijgt
in deze geschiedenis slechts een bescheiden plaats toegewezen. Mooie uitgave,
geïllustreerd door kunstschilder Leo Lewi,
doch jammer genoeg ontsierd door talrijke
zetfouten. A. Deblaere
-

PSYCHOLOGIE E N PAEDAGOGIE
Prof. Dr R. HOSTIE, &J., Analytischt,
psychologie en godsdienst (Universitaire Bibliotheek voor Psychologie).
— N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen; Het Spectrum, Utrecht, 1954,
260 pp., ing. Fr. 150, geb. Fr. 180;
f 13,90.
Dit boek bestudeert een onderwerp, dat
hoe langer hoe meer in wijdere kringen
belangstelling wekt, n.l. de diepte-psychologie van C. G. Jung, en het behandelt dit
op een klare, bondige en prettige manier.
Jungs psychologie raakt allerlei problemen van theologische aard, waarbij men
telkens op het bezwaar stuit dat het vaak
zeer moeilijk is Jungs eigenlijke opvattingen in zijn talrijke, nergens gesynthetiseerde geschriften te achterhalen.
Daarom heeft de auteur in een eerste
deel getracht een heldere en overzichtelijke uiteenzetting te geven van heel het
systeem, en men mag zeggen dat hij
daarin volkomen geslaagd is.
In het tweede deel wordt dan uitdrukkelijk de verhouding van Jungs psychologie tot het religieuze onderzocht. Vooreerst gaat Schrijver de ontwikkeling na
van Jungs opvatting omtrent de godsdienst en toont aan hoe de grootmeester
uit Ziirich reeds zeer vroeg de Freud,
aanse negatieve positie ( godsdienst als
obsessie) opgaf en geleidelijk kwam tot
een meer positieve, zij het dan ook voor
Katholieken nog onvoldoende, waardering
van het godsdienstig phenomeen. Daarna
behandelt hij de zeer actuele kwestie der

betrekkingen tussen psychotherapie en.
zieleleiding. Tenslotte durft hij het moeilijkste maar ook gewichtigste probleem
aan dat Jungs psychologie stelt voor de
katholieke denker: hoe staat Jung tegenover het dogma? En in 't bijzonder tegenover het probleem van het kwaad en de
Triniteit?
Persoonlijk contact met en sympathie
voor een auteur dragen bij tot een juist
begrip zoals ook blijkt uit dit werk. Toch
is schrijver niet blind voor de zwakke
punten in Jungs doctrine. Herhaaldelijk
wordt, na een volmondig goedkeuren der
aannemelijke punten, het streven van
Jung, om zijn empirisch-psychologische
bevindingen te verabsoluteren, onverholen verworpen.
Niet alleen de theoloog, die Jungs opvattingen beter wenst te verstaan, maar
ook al wie zich voor diepte-psychologie
interesseert, zal dit goed doordacht en
vlot geschreven werk met vrucht ter hand
nemen. Het boek bevat een volledige
bibliographie van Jungs werken.
J. Donceel
Dr N. BEETS, De grote jongen. De psy-

chologie van de jongen in de vlegeljaren. Uitg. Erven J. Bijleveld,
Utrecht, 1954, 239 pp., geb. f 8,90.
Na zijn phaenomenologische werkwijze
te hebben toegelicht en deze in de juiste
verhouding te hebben gebracht tot de
ontwikkelingspsychologie en de paedago-
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giek, geeft Schr. een voor-wetenschappelijk beeld van de praepuber aan de hand
van voorbeelden uit de belletrie en een
wetenschappelijk beeld door critische referaten te geven van het werk van Blair
and Burton en dat van H. H. Muchow.
Deze eerste twee delen dragen het strenge
karakter van het proefschrift, en zijn mede door de lange onvertaalde citaten
moeilijk verteerbaar.
In het uitermate boeiende derde deel
geeft Schr. een phaenomenologische analyse van talrijke levenssituaties welke de
jongen in zijn vlegeljaren typeren: de
jongen thuis, onderweg en op school,
hierbij in de voetsporen tredend van o.a.
Buytendijk en Langeveld.
Prof. Langeveld schreef een woord ten
geleide bij de handelsuitgave van dit belangwekkende proefschrift, dat ook buiten
de kring van psychologen en paedagogen
vele lezers zal vinden.
J. J. C. Marlet, arts
Dr F. van DOOREN, Aspecten van de
industriële sociale psychologie.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1954, 148 pp.
In deze Nijmeegse dissertatie worden
problemen opgeworpen aangaande de
sociale structuur onder de arbeiders in de
bedrijven. Na beschouwingen over de
verscheidene gemeenschappen, welke men
in het bedrijf aantreft, en na een analyse
van de arbeid als menselijke activiteit,
wordt verband gelegd tussen arbeid en de
sociale verhoudingen der arbeiders. Het is

een bijzondere verdienste van deze studie,
dat aldus aan de arbeid de eigen plaats is
toegekend, welke deze in problemen betreffende de arbeider toekomt. De empirische bevestiging is gering, maar de gedachten, die hier zijn ontwikkeld, zullen
ongetwijfeld van belang zijn voor bevordering van sociaal-psychologisch verantwoorde organisatie der bedrijven.
J. M. Kijm
Dr A. DECOENE, Grondproblemen van
de christelijke paedagogie.
N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1953, XX-252 pp., ing. Fr. 85, geb.
Fr. 120.
Iedere paedagogiek steunt op een wijsbegeerte. Op grond hiervan alleen, zo betoogt de schrijver, is echter een katholieke
paedagogiek onmogelijk. Geheel het boek
is er dan ook op gericht de theologie, en
meer bepaald het Christocentrisme, als
grondwaarde van de christelijke opvoedingsleer te herstellen. Het moeilijke probleem van de verhouding natuur en bovennatuur wordt vanzelfsprekend niet opzij gelaten. Het is wel enigszins verrassend dat de wezenskenmerken van de
katholieke paedagogiek die op originele
wijze door de schrijver worden omschreven, helaas niet verder worden uitgediept,
terwijl aan een detailaspect r de sexuele
opvoeding als het ware een eerste
rangswaarde wordt toegekend. Enkele beschouwingen over het universele karakter
der katholieke opvoeding besluiten dit
waardevol geheel. W. Smet

GESCHI EDENIS
Erich EYCK, Geschichte der Weimarer en dr Helfferich, om van Ludendorff te
Republik, 1 ste B. Eugen Rentsch, zwijgen, die te bekrompen was om iets
Verlag Erlenbach, Zürich, 1954, 472 verstandigs te bedenken of te ondernemen,
pp., D.M. 13.50.
waren de mannen, die openlijk of in het
geheim, de toch reeds labiele regering de
De schrijver, indertijd voor Hitler naar
voet dwars zetten. Tegenover de overEngeland gevlucht, verhaalt in dit eerste
deel, nog door een tweede te vervolledi- winnaars heeft de regering zonder twijfel
ernstige fouten gemaakt (verdrag van
gen, niet alleen uit eigen ondervinding,
maar ook gebruikmakend van vele bron- Rapallo) en door bedrog zich aan de
verplichtingen van het verdrag van Vernen, de veelbewogen eerste zeven jaren
sailles trachten te onttrekken. Poincaré
(1918--1925) van de Weimarse Republiek.
was niet ten onrechte bevreesd, dat de
Het is een meesterwerk naar inhoud en
vorm. Met onverbiddelijke objectiviteit onderworpen buurman vroeg of laat nogmaals een poging zou doen naar de weschildert Eyck de geestesengheid van de
reldheerschappij. Ook voor deze tijden is
monarchaalgezinden, de politieke onbedit werk leerzaam. De mentaliteit van
trouwbaarheid der communisten, de paseen groot deel van het Duitse volk is
siviteit van het merendeel der Duitsers,
slechts weinig veranderd en de tegenwerdie voor een parlementaire regering geen
begrip hadden en liever geregeerd werden king, die Adenauer in zijn verzoeningsdan zelf mee te regeren volgens het de- politiek met het Westen ondervindt, is
van hetzelfde allooi als waartegen presimocratisch stelsel. Generaal von Seeckt
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met rust en zo begeeft hij zich naar zijn
vroegere vaderstad om te zien of er een
brug tussen hem en zijn stadgenoten te
slaan is en om rust te vinden voor zijn
gemoed. Als de stad hoort van zijn verleden, is hij onmiddellijk het zwarte
schaap, doch wanneer hij zijn leven waagt
om uit een brandend huis een kind te
redden, is hij weer de held van de dag.
De auteur heeft dit gegeven levendig en
boeiend geincarneerd in een aantal personages, die in levende lijve voor ons staan.
Hij grijpt direct en concreet in de volle
werkelijkheid en hij weet van de verwikkeldheden van het mensenhart. Een boeiende en merkwaardige roman.
J. van Heugten
Irving STONE, Pioniersvrouw (Were ldbibliotheek). — N.V. Wereldbibliotheek, Antwerpen, 1954, 395 pp.,
geb. Fr. 175.
Geslaagde vertaling van Irving Stone's
Immortal Wi f e, klassieke Amerikaanse
roman met historische achtergrond, verheerlijking van de huwelijkstrouw ondanks
alle beproevingen, vol levensmoed en optimisme. Heldin is Jessie Benton, vrouw
van John Charles Fremont, de grote explorateur van het Westen, door wiens
toedoen Californië werd geannexeerd,
aan wie op het ogenblik van zijn beslissend ingrijpen in de Secessie-oorlog het
legercommando werd ontnomen, die geslagen werd bij de verkiezingen voor het
presidentschap, wiens laatste expedities
mislukkingen werden en die in armoede
eindigde. In voor- en tegenspoed, in de
strijd tegen politieke oneerlijkheid en intriges verschijnt Jessie als de ideale medestrijdster en nimmer ontmoedigde levenskameraad. Een kloek boek, maar met een
enigszins ontstellende afwezigheid van
alle religieus bewustzijn. A. Deblaere
Yvonne PAUWELS, Getuige van het
licht (Davidsfonds Guldenreeks,
424) . — Leuven, 1954, 334 pp., ing.
Fr. 58, geb. Fr. 86 (leden: Fr. 29 en
43) .
Weer een priesterroman, en wel over
de priester in de grote stad met als inspirerend thema: het mooie werk van de E.
H. Cornelis en zijn Jongens-tehuis in Mechelen. De roman over een kind uit een
arbeidersbuurt, de vurige zoon van een

nog vuriger socialistische leider, die ten
slotte priester wordt, en in de havenbuurt
van Antwerpen zich totaal geeft aan de
zorg voor de verlaten en verwaarloosde
jeugd. De roman is niet diep, al zijn verschillende scènes zeer juist weergegeven.
De personen uit het verhaal zijn nog te
veel bedacht, te weinig uit het leven zelf
gegrepen. Maar overigens is het een vlot
verhaal, dat ons volk en zelfs onze jonge
priesters veel goed kan doen. En dat is
het ten slotte wat het Davidsfonds bedoelt. P. van Doornik
Pierre VERY, Onder narcose. Nederl.
vert. J. G. Aelen (Regenboog-serie,
4) . P. Vink, Antwerpen, 1953, 235
pp., geb. in reeks Fr. 65, buiten
reeks Fr. 80.
Roman van een chirurg naar de film

Le grand patron: Prof. Delage ziet in de
ziekte zijn enige geliefde; de zieken, de
mensen, zelfs zijn vrouw, bestaan niet
voor hem; zijn collega Tannard, de menselijke medicus, is zijn vijand. Bij een
,,pracht-geval" van niertransplantatie
komt in Delage's leven een jongetje, dat
hij in zijn huis opneemt, en dat hem bewondert als een god. Maar hij wil de
knaap weer verwijderen, als hinderlijk
voor zijn carrière: innerlijke catastrofe bij
het kind, dat zich gaat verdrinken. Een
ogenblik geschokt, dooft Delage's geniaal
egoïsme echter weldra weer zijn menselijkheid. Knap boek, met filmische flashback procédé's. Vlotte vertaling. J. Dax
Maurice GILLIAMS, Winter te Antwerpen. Colibrant, Lier, 1953, 104
pp., Fr. 120.
Deze Winter te Antwerpen herinnert in
zijn speciale stijl en verhaaltrant aan
sommige van Van Schendels fantasieën.
Het zijn als mijmeringen van een zieke
tussen slapen en waken, herinneringen uit
vroeger jaren aan vader en moeder, aan
een rare tante .... , alles in een egale,
fijne toon, in een zuivere taal. Twee
hoofdindrukken dringen zich aan de lezer
spontaan op: die van een decadente lust
in en belustheid op subtiele sensaties, en
vooral die van een schuwe poging om
door zijn kunst het levensmysterie te benaderen. Een boekje van zeldzame taalverfijning en tere kunst . J. Noë
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BORGERHOUT - ANTWERPEN

MEDEDELING VAN
DE REDACTIE
VAN DE
De kalender wijst uit, dat het
het jaar
jaar 1954
1954 reeds
reeds tot
tot diep
diep in
in Juli
Juli isis
dit nummer
nummer de
de
voortgeschreden.
ons, dat dit
voortgeschreden. Dit
Dit betekent
betekent voor
voor ons,
van het
het lopende
lopende abonnementsjaar,
abonnementsjaar, en
en dat
dat
laatste aflevering
aflevering is van
na de
de vacantie
vacantie voor
voor ons
ons een nieuw
nieuw jaar van
van arbeid
arbeid gaat
gaat bebe~
ginnen.
Wij wensen
wensen onze
onze abonné's
abonné'seen
eenprettige
prettigevacantie
vacantiemet
metmooi
mooiweer.
weer.
Dit mag echter geen afscheid zijn.
zijn. Wij hopen
hopen ons
ons gesprek
gesprek met
met
per 11 October
October a.s.
a.s. Doch
Doch er
er
U allen weer te kunnen voortzetten per
zijn
velen, die
die wij
wij niet
niet bereiken
bereiken omdat
omdat zij
zij onze
onzestem
stemniet
niet
zijn er nog velen,
kennen.
Geachte abonné's, hier ligt ook
ook een
een taak
taak voor
voor U.
U. Gij
Gij kunt
kunt ons
ons
bij Uw
Uw kennissen,
kennissen, een
een warm
warm woordje
helpen,
helpen, ons introduceren bij
van aanbeveling spreken bij mensen die naar Uw mening daar- vanbeligsprkjmndeaUwigrvoor in aanmerking
aanmerking komen.
komen.
Wij richten
richten iedere
iedere maand
maand het
het woord
woord tot
tot U,
U, maar
maar wij
wij vallen
vallen U
U
datons
ons
nooit
lastig. Daarom
Daarom vertrouwen
vertrouwen wij,
wij, dat
nooit of hoogst zelden lastig.
Uw welwillende
welwillende overweging
overweging zal
zal gaande
gaande
verzoek
niet enkel
enkel Uw
verzoek niet
maken.
Wij zijn
zijn steeds
steeds gaarne
gaarne bereid
bereid op
op aanvraag
aanvraagproefnummers
proefnummers te
te
zenden.
De Redactie
Redactie

BANDEN
Belangstellenden
kunnen nu reeds
reeds inschrijven
baod voor
voor jaargang
jaargang VII Belangstellenden kunnen
inschrijven op de band
Deel 11
April t.e.m.
t.e.m. 30 September
September 1954),
1954), en
en wel:
wel:
II (1
(1 April
op girorekening
girorekening
voor Nederland:
Nederland: door storting
storting of overschrijving
overschrijving van ff 1.25 op
128352 t.n.v.
t.n.v. Streven,
Streven,Amsterdam
Amsterdam;;
voor België: door
storting van
20 frs. op Postch.
Postch. 884.67,
884.67, Streven,
Streven, Leuven,
Leuven,
door storting
van 20
in
belde gevallen
gevallen met
met de
devermelding
vermelding:: Voor
Voorband
bandJrg.
Jrg. VII - Deel
Deel n.
in beide
II.
De Administratie
Administratie
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De vacantie nadert!
VRAAGT DUS ZO SNEL MOGELIJK

HET UITGEBREIDE REISBOEK 1954 MET
GROEPSREIZEN PER AUTOCAR OF TREIN
PRIVÉ REIZEN PER TREIN OF VLIEGTUIG
ZEE-RONDREIZEN — REIZEN MET EIGEN WAGEN

aan de
SPECIALISTEN VOOR GROOT TOERISME

HAVAS - EXPRINTER
Brussel: 15, Adolf Maxlaan
Antwerpen : 12, Quellinstraat. Gent : 9, Koestraat
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Sedert 1870 legt de

Firma M. H. Lummerzheim & Co
— 107, Zeeschipstraat, Gent asfalt daken met volledige dichtheidswaarborg.
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BOTERF, Hervé Le, De afvallige, Nederl. van J. W. Van de Ven (Lustrum-Regenboogserie). r P. Vink, Antwerpen, 1954, 290 pp., Fr. 95 (in reeks: Fr. 65) .
BRUNING, E., e.a., Psalmen .... ook voor ons? — Liturgisch Centrum, Abdij Keizersberg, Leuven, 1954, 40 pp.
Edit. Universitaires, Parijs-Brussel, 1954,
CHAIGNE, Louis, Georges Bernanos.
126 pp., Fr. 39.
CUYPER, G. F. De, Publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven. r Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 284 pp., Fr. 175.
DAVIES-GARDINER, La peinture Egyptienne ancienne, Dl 3 (Art et Archeologie,
dir. A. Champdor) Albert Guillot, Parijs, 1954, 10 pp., 10 klpl., 34 X 26 cm.,
Fr. Fr. 2000.
DOOREN, Dr F. van, Aspecten van de industriële sociale psychologie.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen. 1954, 148 pp.
FELTIN, Z. Em. Maurice Kardinaal, De weg naar vrede. — H. Nelissen, Bilthoven,
't Groeit, Antwerpen, 1954, 118 pp., f 2.95 en f 3.95.
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FEULNER, A. en MUELLER, Th., Geschichte der deutschen Plastik (Deutsche
Kunstgeschichte, Bd 2) . — F. Bruckmann- Verlag, Munchen, 1953, 656 pp., 523
Bilder, 12 klpl., 27 X 21 cm., geb. D.M. 50.
Burns Oates and Washbourne, LonFORBES, F. A., Pope Saint Pius the Tenth.
don, 1954, 125 pp., 5 S.
GENAILLE, Robert, Breugel de Oude. — Elsevier, Brussel -Parijs,Amsterdam, 1954,
118 pp., 140 pl. en klpl., Fr. 695.
W. de Haan, Utrecht, 1954, 175 pp.
GEYL, Dr P., Historicus in de tijd.
GRAEF, Hilda C., Konnersreuth. Der Fall Therese Neumann. — Waldstatt- Verlag,
Einsiedeln, 1954, 252 pp., D.M. 11,80.
HADEWIJCH d'Anvers. Poèmes des Béguines, trad. du moyen-neerlandais par Fr J.B. P. (Coll. La Vigne du Carmel) . --- Editions du Seuil, Parijs, 1954, 188 pp.
HOSTIE, R., S.J., Analytische psychologie en godsdienst (Universitaire Bibliotheek
voor Psychologie) .
N.V. Standaard - Boekhandel, Antwerpen; Het Spectrum,
Utrecht, 1954, 260 pp.
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KEULERS, Dr Jos, Bijbelse geschiedenis. afl. 12. -- om en bijgewerkt door Mgr Dr
Jan O. Smit in 20 afl. — j. T. Romen en Zn, Roermond, 1954, 32 pp., per afl.
f 1.90.
Klassieken uit de Ned. Lett. nr 1. Joost van den VONDEL, Lucifer. — W. E. J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1954, 132 pp., f 2.65.
KUYLE, Albert, Rond jezus' Kleed, r--- De Fontein, Utrecht, 1954, 205 pp.
LIE, Jonas, Rejer Juhl, vert. van J. van Rooy (Huisbibliotheek voor het Gezin) .
Hofboekerij, Hasselt -Heemstede, 1954, 224 pp., geb. Fr. 105 (in reeks: Fr. 60) .
Margaret, Princess of Hungary.
Blackfriars Publications, London, 1954, 82 pp.,
6 s. 6 d.
Maria, Moeder van onze verlossing. — Tijdschrift voor Geestelijk Leven, nr 4 en 5.
— 't Groeit, Antwerpen, 1954, f 1.50 en 20 Fr.
MATTELAER, A., De Bijbel voor de jeugd. Normaal en Middelbaar Onderwijs. 3
Becelaere, Torhout, 1952-53, 88-88-89 pp., geïll.
dln.

N.V. JOS. TEN BERG's HANDELMAATSCHAPPIJ
DONKER STRAAT 19 —UTRECHT — TELEFOON 19470 en 23120
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MAYNARD, Th., Heiligen voor onze tijd. — H. Nelissen, Bilthoven, 't Groeit, Ant-

werpen, 1954, 459 pp., f 8.75.
NEILL, Robert, Bij wassende maan. — De Fontein, Utrecht; Sheed and Ward, Antwerpen, 1954, 222 pp., f 7.90.
PARC, Jean du, Mijn tweede leven (Triomfreeks) . --- J. van Tuyl, Antwerpen, 1954,
248 pp.
PIRLOT, "Jules, Destinée et valeur. La philosophie de René Le Senne ( Bibl. de la Fac.
de Phil. et Lettres de Namur, 18) . --- Nauwelaerts, Leuven, 1954, 222 pp., Fr. 140.
PRIMS, Fl., Antwerpiensia 1953 (24e reeks) . — De Vlijt, Antwerpen, 1954, 236 pp.,
geïll., Fr. 125.

Prisma Serie
Howard FAST, De laatste tocht.
1954, 246 pp.
Victor HUGO, Ploegers van de zee. — 1954, 288 pp.
C. J. KELK, Jan Steen. — 1954, 226 pp.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, f 1.25 per deel.
PRZEZDZIECKI, R., Diplomatic ventures and adventures.
centre, London, 1953, 262 pp., 15 Sh.

The Polish Research

HEREN -CONFECTIE
naar keuze en maat

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

RADIO EN TELEVISIE TECHNISCH BUREAU

J. e.

de Jong

Zeist, Oud Arnhemseweg 207, Tel. 4768, Giro 602615
Levert uit voorraad

TONFUNK Radioapparaten met F.M. en Televisie-geluid.

vanaf f 198,—
Op de internationale messe in Luxemburg kregen deze apparaten de hoogste
onderscheiding, de Gouden Medaille.
SIEMENS Hoorapparaten geheel compleet .
.
.
vanaf f 165,—
BRAUN Scheerapparaten type normaal f 39,75 type de Luxe f 67,50
gramofoons met 3 snelheden - motor, frequentie - bereik van 30 tot

16000 Hz . . . . . . . . . . f 109, —
DUAL
BAND- EN DRAADRECORDERS
GELOSO draadrecordér geheel compl. met 1 uur spoel en microfoon f 785, —
WEBSTER bandrecorder dubbelspoor opname tot 2 uur speelduur f 945, —
bijpassende microfoon en trafo
.
.
.
.
f 85, —
HANDY SOUND bandrecorder met ingebouwde voorversterker
te gebruiken in combinatie met een radio-ontvanger of -versterker f 298,—
Van bovenstaande recorders welke bij uitstek geschikt zijn voor opname en
weergaven van muziek, studie, verslagen van medische operaties enz., zenden
wij gaarne meerdere gegevens op aanvrage.
Wij verzenden in binnen- en buitenland

STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

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

Sedert 1870 legt de

Firma M. H. Lummerzheim & Co
—

107, Zeeschipstraat, Gent —

asfalt daken met volledige dichtheidswaarborg.

Een reis
per trein - vliegtuig - schip of met Uw
eigen auto wordt een succes
indien U deze toevertrouwt aan

HAVAS - EXPRINTER
Vraag hun gratis programma
Brussel : 15, Adolf Maxlaan
Antwerpen : 12, Quellinstraat
Gent : 9, Koestraat
14
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41TERRERIES

NOUØLLES D'AIGREMOND

voor BELGIË

en HOLLAND

VOOR ALLE INLICHTINGEN

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

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

ST.NIKLAAS
ST-N IKLAAS

bieden
alom bekende
bekende bouwmaterialen
bouwmaterialen aan
aan
bieden U
U volgende alom
S.V.K.
Decoratievebekledingsplaten
bekledlng.platen
.ORNIT.enen«LAMBRISO»
.lAMBRISO.. voor
S.V.K. Decoratieve
«ORNIT„
voor muur
muur en
en zoldering.
zoldering.
S.V.K.
Holle diagonaal
diagonaalen
en zlg-zag
zig-zag stenen
S.
V.K. Holle
stenen voor
vervaardigen van
van prima
prima gewapende
gewapende
voor het
het vervaardigen
holle baksteenvloeren.
holle
S.V.K.
S.
V.K. Geribde holle
holle BlokBlok- en
en Pluimstenen
Pluimstenen voor
lichte scheidingsmuren.
scheidingsmuren.
voor lichte
S.V.K. Gevel.tenen
Gevelstenen In
S.V.K.
afmetingen, en
en in
In ruime
ruime sortering.
sortering.
in verschIllende
verschillende kleuren
kleuren en afmetingen,
S.V.K. Ceramvloeren
in een rijke
S.V.K.
Cer.mvloeren In
rijke keus:
keus: effen,
effen, gevlamd
gevlamd of
of met
met tekeningen.
tekeningen.
S.V.K. Esbest-cement
S.V.K.
Esbest-cement producten
producten voor
binnen bekleding, buizen
en vormvormvoor dakbedekking
dakbedekking en
en binnenbekleding,
buizen en
stukken.
stukken.
S.V.K. Granito
producten - Speciale
S.V.K.
Granito producten
Speciale Granito-plavuizen
Granito-plavuizen voor
wettelijke
sanitaire
voor wettelijke sanitaire
Inrichtingen.
Inrichtingen.

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

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

Alle verzekeringen
verzekeringen:: op hef
leven, tegen
fegen brand,
brand,
Alle
het leven,
ongeval/en, hagel,
hagel, glasbraak,
glas braak, enz.
enz.
ongevallen,

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
(Private
(Private onderneming beheerst
beheerst door het
het Koninklijk Besluit
Besluit van
van 15 December
December 1934)
1934)
N.V.
N.V. gesticht
geslicht in
In 1881
1881

Spaarkas - Obligatien
Hypotheken
Obligatien - Hypotheken
Spaarkas

Voor meer
meer dan
dan 22milliard
mil/iardhypotheekleningen
hypotheekleningen in
in omloop
omloop
Voor
ANTWERPEN
ANTWERPEN

BRUSSEL
BRUSSEL

LUIK
LUIK

24,
Huidevettersstraat
24, Meir
M.ir- 33,
- 33,
Huidevettersstraat

44, Regentlaan
Regentlaan
44,

40, Bd.
Bd.d'Avroy
d' Avroy
40,

Agentschappen in
gans hef
hef land
land
Agentschappen
in gans

Meubelmaherij H. W. 'Van Dijh
RI]STVOGELSTRAAT 3 - BADHOEVEDORP

Gespecialiseerd

op

het gebied van Meubelen, Kerkbanken en Timmerwerk

"UW REISAGENTSCHAP ZAL U INLICHTEN"

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
bevraagt ze bij:

Treftleries
Leon Bekaert P. V. B. A.
ZWEVEGEM

Dil 1I0DLAR '8 programma "HOLLAND SOUVENI~R"
i, Lijr.nlltJiI"r 1tf'lchil.,t "oor r".,..l."ondpu in h"llotf!tn lI:"'zr-t.cboppfl'lI t'u iutr-rn.if"n, Irbolen f"U
andf"r ... opJtidinglLnatilutf"Jh .l.i,,'kfl'ulallir,t'u. flHllaturi. pnz..
Vraa~

'ERZORGJNG 'AN GEIIEEI UW FEESTPROGRAMMA
~n prijc~,,: Jan lIodl ... lI~ .. ,,~nl·ht 3l2. AnIlL~rd.m C (llulla"d) Td. 32575

iulichLiulJcn

UTRECHT

*

~?a~~~~UC~~!.fO~,~!.~!!d~ f 7. 50

*
Telefoon 26041 (K 3400)
Zalen voor vergaderingen van 10 tot 250 personen

Dit tijdechtift is gedrukt op papier van
LutkJe 6 Smlt Papiergroothandd N.V., Amsterdan;l

DOM COLUMBIA MARMION

CHRISTUS
IDEAAL VAN DE PRIESTER
Nederlandse vertaling van Dom

J.

de Booy

Benedictijn van Oosterhout

*
.De geestelijke leer van Dom Marmion bIedt een katholieke synthese,
die evenzeer diep menselijk als wel bovennatuurlijk is, en die volkomen
beantwoordt aan de eisen van onze tijd en aan de huidige oriëntatie
der katholieke vroomheid"
Kardinaal Suhard, aartsbisschop van Párijs

*
Formaat: 13 x 20 cm

388 blz.

Prijs: ing. 90,- fr.; geb. 125,- fr.

mg. f 7,75; geb. f 10,75

*

Uifgeversmij.
Desc/ée de Brouwer & Cie

--~-
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